ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
ယခုရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔မွ

၁၅ရက္ေန႔အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္စဥ္အား မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရက္အလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သတင္း စုစည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား၏ အျမင္
ႏွင့္ အာေဘာ္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္းႏွင့္ လအလိုက္သံုးသပ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္းမ်ားအား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပါရန္ႏွင့္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္
ပါသည္။

စဥ္
၁၆

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕

ရက္စြဲ
၁၆.၆.၂၀၁၇

အေၾကာင္းအရာ
ကခ်င္ျပည္နယ္

တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္ရာေက်းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA

ရည္ညႊန္း
တို႔ ဇြန္လ

၁၆ ရက္ေန႔မွာ

တုိက္ပြဲ ျပန္လည္

KIA – TMT တိုက္ပြဲ

ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ေဒသခံ ဓမၼဆရာတစ္ဦး မွ ေျပာၾကားသည္။တႏုိင္းၿမိဳ႕မွ ၁၀ မုိင္ခန္႔အကြာေကာင္ရာေက်းရြာအနီး KIA ၏ တပ္မဟာ ၂
လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁၄ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပန္လ ည္ တည္ၿငိမ္သ ြားသည္ဟု
ေကာင္ရာေက်းရြာမွ ဆရာဖန္းေအာင္မွ ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ေနာင္းလံုေကာင္ရာ ရြာထိပ္မွာပဲ။ ဒီမနက္ ၈ နာရီ ၁၅ ကေန စျဖစ္တာ
တစ္နာရီေလာက္ၾကာ တုိက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္သြားၿပီ။ ဒီကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက ေဒသခံ လံုျခံဳေရးယူေနတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ျဖစ္တာ။ ခုထိေတာ့
တုိက္ပြဲေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ ရြာထဲမွာက တပ္မေတာ္ဘက္က တပ္အင္အား တုိးျမွင့္မႈေတြေတာ့ ရွိေနတယ္”ဟု ေကာင္းခါးေက်းရြာမွ ဓမၼဆရာ
ဦးဖန္းေအာင္က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ တႏိုင္းၿမိဳ႕ ေရႊႏွင့္ပယင္းေမွာ္ဆီသြားတဲ့လမ္း ၉ မိုင္တံတားအနီးတြက္ မနက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္
ေကအိုင္ေအတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲၿ့ ပီး မနက္ ၈ နာရီမွစၿပီး လက္နက္ႀကီးသံေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားၾကားရကာ လမ္းေတြ ပိတ္ထား သျဖင့္
သြားမရဟု

အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ တႏိုင္းေဒသခံတစ္ဦးမွ

ေျပာဆိုသည္္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္

၉

မိုင္တံတားဟာ

တႏိုင္းၿမိဳ႕ႏွင့္

၉

မိုင္အကြာေလာက္မွာ ရွိွၿပီး လီဒို လမ္းမ ႀကီးေပၚမွ ေရႊႏွင့္ပယင္း ေမွာ္ဘက္သြားသည့္ လမ္းခြဲျဖစ္ကာ ေဒသအေခၚအရ ေမွာင္ခိုလမ္း ျဖစ္သ ည္္။
(Mizzama Link) (RFA Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကခ်င္ စစ္ေဘးေရွာ င္ အမ်ိဳးသား ၃ဦး အသတ္ခံရသည့္ အမႈမွ တပ္မေတာ္သား တခ်ိဳ႕ကို လူသတ္မွု
ပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ တိုင္ၾကား ထားၿပီး စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ ရဲစခန္း မွ တပ္မေတာ္ထံ ခြင့္ေတာင္း ထားသည္။ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ စခန္းမွူး ရဲမွူး မ်ိဳးသန႔္မွ

HR Violation

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သူတို႔ (တပ္မေတာ္) ႐ုံးေတြကို စစ္ေဆးခြင့္ ရဖို႔ က်ေနာ္ တို႔ ခြင့္ေတာင္းထားပါတယ္။ သူတို႔ဆီကေန စစ္ေဆးခြင့္ျပဳဖို႔
ဒီက ခြင့္ေတာင္းထားတယ္လို႔ က်ေနာ္ သိပါတယ္။ ဌာန ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုပဲ ေျပာလို႔ ရပါမယ္”ဟု ေျပာသည္။
မန္စီၿမိဳ႕နယ္ စခန္းမွူး အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ရဲမွူး ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ဝင္းမွ

အမွုအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ခမရ ၃၁၉ အတြင္း

တပ္မေတာ္သားမ်ားကို စစ္ေဆးေနၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ တရားခံမ်ားကို လႊဲေျပာင္းမွ သာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု

ဇြန္လ ၅

ရက္တြင္ ေျပာဆို ထားသည္။ (Irrawaddy Link)
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေဒသမ်ား မွာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တာ၀ါတိုင္မ်ားအတြက္ အခြန္ေငြ ေပးေဆာင္ရန္ စာပို႔ေတာင္းခံ သည္ဟ ု
ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Irrawaddy Green Towers (IGT)မွ အႀကီး တန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ လက္နက္ကိုင္

အခြန္ေကာက္

အဖဲြ႕အစည္း မ်ား၏ အမည္မ်ားကို IGT ကုမၸဏီမွတိက်စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသာ္လ ည္း ကုမၸဏီမွ အစိုးရကိုသာ အခြန္ေပး
ေဆာင္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အ စည္းမ်ားကို အခြန္ေငြေပးေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အရာရွိမွ ေျပာၾကားသည္။
‘‘သူတုိ႔ကို အခြန္ေငြမေပး ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဒသတြင္းကုိ လူမႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ေတာ့ လုပ္ေပးတယ္။ ေဒသတိုင္းကိုပါ။ ေငြသားအေနနဲ႔
ေပးတာမရွိဘူး’’ ဟု IGT ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမွ ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသ တြင္း၌ ေဆးကုသေပးျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား
ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊

ဆိုလာမ်ားတပ္ဆ င္ေပးျခင္းႏွင့္

စပါးရိတ္စက္မ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ကို

တာ၀ါကုမၸဏီအေန

ျဖင့္

ေထာက္ပံ့ေပး

ခ့ဲေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အ ဖဲြ႕မ်ားထံ အခြန္ ေငြေတာင္း ခံျခင္းကို ျငင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သ ည္။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္
တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုမွ တယ္လီေနာျမန္မာကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု ေအာ္ပေရတာ၏
စီအီးအိုေဟာင္း Mr.PetterFuberg မွ ေျပာသည္။ (7 Day Link)
တႏိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္ဆ င္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို
ဦးထိပ္ထားၿပီး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ဦးလံုဂ်ဳံဆန္မိုင္က

ေျပာၾကားသည္။ ဇြန္

၁၆

ရက္တြင္

ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေျပာၾကားခ်က္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

ေကာ္မတီ၏

အစီရင္ခံစာႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေဆြး ေႏြးစဥ္

ဦးလံုဂ်ဳံဆန္မိုင္မွေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း ေရး ျပႆနာမ်ား
႐ႈပ္ေထြးေနသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္

ျပည္တ ြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္မႈ

ေကာ္မတီ၏

လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္

ေလးနက္က်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သ ည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမျပင္တြင္
ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပမ
ြဲ ်ား၏ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာဆံုး ႐ံႈးမႈ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္၊ ျပႆနာမ်ားကို စစ္ပြဲႏွင့္ မဟုတ္ဘ ဲ
ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေျဖရွာျခင္း၊

စစ္တိုက္ခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

အေျဖရွာျခင္း

ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးလံုဂ်ဳံဆန္မိုင္မွ ေျပာၾကားသည္။ “ဥပမာ အခုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့
စစ္ပြဲေတြမွာ စစ္ဆင္ေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ မစြက္ဖက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ မစြက္ဖက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေနၿပီး ျပည္သူေတြ မနစ္နာေအာင္ သို႔တည္းမဟုတ္ နစ္နာမႈ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္
နည္းလမ္း ရွာသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္က ေရႊေမွာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားက လက္လုပ္လက္စားေတြ၊ အေသးစား
စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္ေတြ စုျပံဳေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသခံ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ

ရွိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပႆနာေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း နားလည္လက္ခံၾကမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ကန္႔သတ္တစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္တဲ့ တိုက္ပြဲႀကီးေတြ ျဖစ္လာရင္ သိန္းသန္းခ်ီတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ
အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု ေလးငါးေသာင္းေလာက္ ဘ၀ပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာနဲ႔
ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရး ကိစၥေတြမွာ မစြက္ဖက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွေန
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ

စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမွ

ျပည္သူေတြ

နစ္နာမႈ

နည္း ႏိုင္သမွ်

နည္းေအာင္

အေျဖရွာေပးႏုိင္ေရးအတြက္

ေလးစားစြာ

အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူေတြ အေနနဲ႔လ ည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔
အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေလး လုပ္ၾကပါလို႔ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ ” ဟု ဦးလံုဂ်ဳံဆန္မိုင္က
ေျပာၾကားသည္။ (Eleven Link)
ညီညြတ္ေသာ

တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

UNFC

အေနျဖင့္

ေဆြးေႏြးေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၂၁ ဖြဲ႕မွအပ က်န္အဖြဲ႕မ်ားအား

အဖြဲ႕ဝင္သစ္လက္ခံလ်င္

အစိုးရႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးမွ

အစိုးရ ေျပာၾကားခ်က္

သိရသည္။ “UNFC အဖြဲ႕ဝင္သစ္ေတြ တိုးမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားတယ္။ တကယ္လို႔ တိုးမယ္ဆိုရင္လည္း NCA ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ၂၁ ဖြဲ႕ရွိတယ္။
အဲ ၂၁ ဖြဲ႕ကလြဲလို႔ က်န္တဲ့အဖြဲ႕သစ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံဘူး” “အဲဒါ အစိုးရသေဘာထားပဲ ေဆြးေႏြးစဥ္ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ဦးေရကို အဖြဲ႔ေတြကလြဲလို႔ အဖြဲ႔အသစ္ေတြ က်ေနာ္တို႔ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ လက္မခံဘူး။ အကယ္၍ UNFC
ျပန္ဖြဲ႔လို႔ အဖြဲ႔အသစ္ေတြ ပါလာရင္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီလည္း က်ေနာ္တို႔ မေဆြးေႏြးေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ဟု နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး
ညႊန္ၾကားေရးမွူး ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ (ဇြန္ ၁၆ ရက္) ညေနပိုင္း မွာ ေျပာဆုိလိုက္သ ည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေကာ္မရွင္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္
ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္သ ည့္ အဖြဲ႕ ႏွင့္ UNFC ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြး ညႇိႏွိုင္း ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN မွ ခူဦးရယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တို႔ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ FURAMA Hotel တြင္
ထိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီမွ ၅နာရီအထိ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ရာမွာ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သ ည္။ (Mon News Agency Link)
(The Ladies News Link) (NMG Link)
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ ၌ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔မွာ
ညီလာခံတြင္

စတင္က်င္းပမည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ -UNFC၏

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း မ်ားအၾကား

သေဘာထားအျမင္မ်ား၊

ကြဲျပားမႈမ်ားၾကားထဲမွ

ညီညြတ္ေရးကို

UNFC ညီလာခံ

ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ဟု (UNFC) အတြင္းေရးမႉး (၁) ဦးထြန္း ေဇာ္မွ ေျပာၾကားသည္။ ၎ညီလာခံသုိ႔ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၂၁ ဖြဲ႔အား ဖိတ္ၾကားထားၿပီး အပိင
ု ္းႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ ပထမပိုင္းတြင္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားၾကား
ဇြန္လ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ၇ ရက္တာျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ သည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ဇြန္
၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တာ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။ ၎ UNFC ညီလာခံတြင္ ၎တုိ႔၏ ဗဟုိေကာ္မတီ
အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ားကုိျပန္လည္

ေရြး ခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ဌာနလုပ္ငန္းစဥ္

မ်ားျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊

ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းအျပင္

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔-KIO ႏွင့္ “ဝ” အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-WNO တို႔က UNFC မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ စာတင္ထားသည့္ကိစၥႏွင့္ (UNFC)
အဖြဲ႔ဝင္အသစ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သ ည္ဟု UNFCက ေျပာသည္။ (KIC Link)
(The Ladies Link)
တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ျပင္ပမွ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး တင္ျပထားသည့္

တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၇ဖဲြ႔ႏွင့္ ေဆြး ေႏြးရန္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ
ဆြန္ေကာ့ရွန္ မွတဆင့္ ညိႇႏိႈင္း ခဲသ
့ ည္။ ပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF ရဲ့ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး တာ့ဘုန္း ေက်ာ္မွ " ျမန္မာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔
ေျပာထားတာရွိပါတယ္။

NRPC

အခုက်ေနာ္တို႔ကို

ကေတာ့

တ႐ုတ္ဘက္က ေနၿပီးေတာ့

အေၾကာင္းၾကား

ထားတဲ့ပံုစံက

ဆင့္

က်ေနာ္တို႔နဲ႔ေတြ႔ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ေတာ့

တဖြဲ႔ခ်င္းပံုစံလိုျဖစ္ေနေတာ့

က်ေနာ္တို႔ေျပာတာက

လက္ေတြ႔က်က် အလုပ္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာက ေကာ္မတီအ ေနနဲ႔ ေတြ႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္သင့္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္က အေၾကာင္းျပန္ထားတယ္

ေတြ႕ဆံုေရးသတင္း
FPNCC ႏွင့္ အစုိးရ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
ဒါေပမဲ့ အခုထက္ထိေတာ့ ဘာမွေတာ့ မေျပာေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က ေက္ာမတီအေနနဲ႔ ေတြ႔ႏိုင္တယ္ ေတြ႔ပါမယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။
တရုတ္ကို မေန႔က အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ " ဟုေျပာၾကားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ ဦးေအာင္စုိးမွ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုဖို႔
ညိႇႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ " က်ေနာ္သိရသေလာက္ကေတာ့ လူၾကီးေတြ ညိႇႏိႈင္းေနတယ္ခင္ဗ်။ အင္း ခုႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးေတာ့ တၿပိဳင္နက္တ ည္း
ေတြ႔မွာမဟုတ္ဘူးထင္တယ္။ အဲ့တာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ညိႇႏိႈင္းေနတာပါ။ ဘယ္လိုေတြ႔ဆံုမလဲဆိုတာကိုပဲ ညိႇႏိႈင္း ေနတာပါ။ က်ေနာ္တို႔က
NCA

လမ္း ေၾကာင္းအတုိင္းပဲသြားမယ္ေျပာထားေတာ့

ဒါကလည္း

ညိႇရမွာေပါ့။

ရက္ကေတာ့

ခန္႔မွန္းလို႔မရေသးဘူးဗ်။

က်ေနာ္တ ို႔

ဘက္ေပါင္းစံု ညိႇေနရပါတယ္ အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ကိုေရာ တဘက္ကိုေရာေပါ့။ " ဟု ေျပာသည္္။ (VOA Link)
၁၇

၁၇.၆.၂၀၁၇

တအာင္းေဒသ၊တပ္မဟာ ၄ နယ္ေျမ၊ နမၼတူၿမိဳ ႔နယ္၊ ပန္စံေက်း႐ြာ အနီးတြငေ
္ န႔လည္ပိုင္း ၁၁း၅၀ နာရီမွ ၁၂း၁၅ နာရီအခ်ိန္ထိ

TNLA – RCSS

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၁၈၉ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS တို ့ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲ

တိုက္ပြဲ

သည္ဟု TNLAမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (PSLF/TNLA Link)
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕) လက္ေအာက္ခံ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၅၂၇
စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႕တို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လ ည္ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီအခ်ိန္ထိ

RCSS – TMT တိုက္ပြဲ

မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆြပဲေက်းရြာအနီးတြင္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ၁ နာရီေက်ာ္ၾကာ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ RCSS ၏ သတင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

RCSS/SSA

တပ္ဖြဲ႕ဘက္မွ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိ၍ အစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ

တပ္သား ၄ ဦး က်ဆုံး ၊ ၁ ဦး ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ ရာ ရရွိခဲ့သ ည္။ ယခုတိုက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သၽွမ္းျပည္တ ပ္မေတာ္ RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႕မွ
တာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “တိုက္ပြဲျဖစ္မွာ စိုးလို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ က ဆက္ဆံေရး႐ုံး ေတြကို အရင္ဆက္သြယ္ၿပီးမွ လွုပ္ရွားတာ
အခုဟာက အစိုးရတပ္မေတာ္ ခမရ ၅၂၇ တပ္ရင္းက တမင္သက္သက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕မွန္း သိသိလၽွက္ႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္
၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားထားတဲ့ၾကားက ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ လာတဲ့ အစိုးရတပ္မေတာ္ကို ခုခံကာကြယ္
တဲ့အေနနဲ႔ ျပန္လ ည္ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ RCSS/SSA မွ မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာခဲ့စဥ္ လြယ္ယူးေတာင္
အနား ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ ခမရ ၅၇၉ တပ္ရင္းက အင္အားထပ္ျဖည့္ၿပီး RCSS/SSA ကို ထပ္မံထိုးစစ္ဆ င္ခဲ့ရာ
မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ယူးေတာင္တြင္ ည ၆:၄၅ နာရီမွ ၇:၃၀ နာရီထိ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခုိက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရဟု RCSS မွ
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (Tai Freedom Link)
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း )၊

ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕ရိွ

ရတနသိ ဂႌ၊

လင္းျပည့္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီရိွ

တ႐ုတ္စကားျပန္

ဦးေအာင္ကိုကိုႏွင့္

HR Violation

ဘ႑ာေရးမွဴးဦး ရန္ေအာင္တို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေအဒီဗင္အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ဇြန္လ
၁၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ TNLA အဖြဲ႕မွ ေျမာက္ဘက္သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ျဖင့္ လာေရာက္ေရြးယူရန္
ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
တႏိုင္းၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘးေရွာ င္လာသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၀၀ နီးပါးအတြက္ ေက်ာင္း အသံုးအေဆာင္

စစ္ေဘးေရွာင္- ကခ်င္

ပစၥည္းမ်ား အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသည္ဟု စစ္ေဘးေရွာ င္မ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ေျပာသည္။ “စာအုပ္ေတြ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္ေတြ၊ ေက်ာင္းစိမ္း ေက်ာင္းျဖဴ အားလံုးေပါ့။ က်ေနာ္တို႔လ ည္း ေက်ာင္းစိမ္း ေက်ာင္းျဖဴ
မရတဲ့ကေလးေတြက်ေတာ့ ေစ်းဆိုင္ေရာင္း တဲ့ သူတို႔ဆီမွာ အလွဴရွင္ေတြ လိုက္ရွာ ေပးျပီးေတာ့မွ လံုး ၀ အဆင္မေျပတဲ့သူေတြက်ေတာ့
အဲလိုမ်ိဳး အလွဴရွင္ ရွာျပီးမွ သူတို႔ကို ကူညီေပးေနတာ ဟုတ္တယ္။ ” ဟု တႏိုင္းၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

ဦးေနာ္ေတာင္မွ

ေျပာသည္။

စစ္ေရွာင္ေက်ာင္းသားမ်ားကို

တႏိုင္းၿမိဳ႔ႏွင့္

အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္

ယာယီလက္ခံေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္ ။ “သူတို႔ကို ယာယီပဲ လက္ခံထားေပးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပညာေရးဌာနက ယာယီ နာမည္စာရင္း
အေနနဲ႔

စည္းကမ္းထုတ္ၿပီးမွ

လက္ခံထားေပးတယ္လို႔

ေျပာပါတယ္

ခင္ဗ်ား။

ဒီႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး

ဒီမွာတက္မယ့္

ေက်ာင္းသားနဲ႔

ယာယီနာမည္စာရင္းဆိုၿပီးမွ ႏွစ္ခုခြဲၿပီးမွ က်ေနာ္တို႔ နာမည္စာရင္းသြင္းတာ ဟုတ္တယ္ခင္ဗ်ား။ ၂ ဖြဲ႔ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။” ဟု ဦးေနာ္ေတာင္မွ
ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သ ည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေကအိုင္ေအတုိ႔ စစ္ေရးတင္းမာေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊႏွင့္ ပယင္းေမွာ္ေဒ
သမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ေဒသခံ ၈၀၀ ေက်ာ္မွာ တႏိုင္းၿမိဳ႕ေပၚရိွ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း ေလးခုမွာ ခိုလွႈံေနၾက ရသည္။ တႏိုင္းၿမိဳ႕ ရွိ ခရစ္ယာန္
ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားမွာ လာေရာက္ခိုလံႈေနေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ စုစုေပါင္း ၈၇၅ ဦးရွိၿပီး ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္း (ေကဘီစီ ) တြင္ ၅၀၅
ဦး၊ ရိုမန္ကက္စလစ္ (အာလ္စီ) ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၁၅၃ ဦး၊ ေအဂ်ီဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁ ဦး ႏွင့္ အဂၤလီကန္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၁၆ ဦး
ျဖစ္သည္။ (NMG Link) (RFA Link)
တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ား၏

ဆက္ဆံေရး႐ုံး မ်ား

တိက်သည့္လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မရွိသျဖင့္

ဆက္ဆံေရး႐ုံး

လုပ္ငန္းလမ္း ညႊန္ (ToR) ေရးဆြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ AMORA Hotel ၌ ဇြန္
၁၇ ရက္ မွာ စတင္ေဆြးေႏြး ခဲ့သ ည္။ အဆုိပါ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး ပထမေန႔ အဖြငမ
့္ ိန႔္ခြန္းတြင္ အစိုး ရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား
ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ တိုင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးမ်ားမွာ စိန္ေခၚမွု အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္

ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား
အစည္းအေဝး

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးမွ ေျပာၾကားခဲ့သ ည္ ။ “တပ္မေတာ္က
ဆက္ဆံေရး႐ုံး

အေပၚ

ေျဖရွင္းဖို႔ျဖစ္တယ္။

အေလးမထားဘူး။

ဒါေပမယ့္

အေပၚစီးကေနဘဲ။

တပ္မေတာ္က

JMC

ေနာက္

အေပၚ

JMC

က်ေနာ္တို႔

ဖြဲ႕ထားတာကလဲ

အေပၚ

ျပႆနာေတြကို

ဖိအားေပးေနတယ္။

ႏွစ္ဘက္

ပူးတြဲ

အရင္အတိုင္းသြားမယ္ဆိုရင္

ျပႆနာေတြႀကီးဘဲ ျဖစ္ေပၚေစမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို လုပ္မလဲ ဆိုတာ ဒီကေဆြးေႏြးအေျဖရွာ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္” – ဟု
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ကလည္း အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန႔္ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNU
အဖြဲ႕မွ ဆက္ဆံေရးရံုး (၆) ရံုး၊ RCSS အဖြဲ႕မွ ဆက္ဆံေရး႐ံုး (၇) ႐ံုး ၊ CNF အဖြဲ႕မွာ ဆက္ဆံေရး႐ံုး ( ၃) ႐ံုး၊ PNLO အဖြဲ႕မွာ ဆက္ဆံေရး႐ံုး (
၃) ႐ံုး ၊ KNLA/PC အဖြဲ႕မွ ဆက္ဆံေရး႐ံုး ( ၃) ႐ံုး၊ DKBA အဖြဲ႕မွ ဆက္ဆံေရး႐ံုး (၃)႐ံုး၊ ALP အဖြဲ႕မွ ဆက္ဆံေရး႐ံုး (၁) ႐ံုး ၊ ABSDF အဖြဲ႕မွ
ဆက္ဆံေရးရံုး (၁) ရံုး၊ NMSP အဖြဲ႕မွ ဆက္ဆံ ေရး႐ံုး (၆ ) ႐ံုး ၊ KNPP အဖြဲ႕မွ ဆက္ဆံေရး႐ံုး (၃) ရံုးႏွင့္ SSPP အဖြဲ႕မွ ဆက္ဆံေရးရံုး (၃) ရံုး
ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔ ဆက္ဆံေရးရံုး တာ၀န္ယူထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္္။ အဆုိပါ ဆက္ဆံေရး႐ုံးလုပ္ငန္းလမ္း ညႊန္
(ToR) ေရးဆြဲေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ယူ႐ုိ-ဘားမားအဖြဲ႕က ကမကထျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၁၈ ရက္ထိက်င္းပမည္ျဖစ္သ ည္။
(Irawaddy) (NMG Link) (RFA Link) (Eleven Link) (Mizzama Link) (BBC Link) (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္မွုတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး
အားရမွုမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။ ဇြန္လ၁၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔
တင္သြင္းလာသည့္

တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္မွုေကာ္မတီ၏

တႏွစ္တာလုပ္ငန္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေျပာၾကားခ်က္

အစီရင္ခံစာႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔က ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သ ည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အေထာက္အကူျပဳေစရန္

အစိုးရကဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ

ဝန္ႀကီးဌာနသည္

အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က အေထာက္အကူေပးနိုင္မွု အားနည္းေနေၾကာင္း
ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကသည္။ ေကာ္မတီ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း အစည္းအေဝး ၁၁ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၄၄ ခု၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၆
ခ်က္

ေတာင္းခံ၍

တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္

ျပည္တြင္း ေရးရာ

ေဖာ္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း မ်ား

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သ ည္ဟု

တင္ျပသည္ကို

ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့ဆ
္ န္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထူး က ေျပာသည္။
“ေကာ္မတီဥကၠဌ ရဲ့ လွုပ္ရွားမွုကို ပကတိအ ေျခအေနေတြနဲ႔ ႏွိုင္းယွဥ္ရင္ မၽွတလုံေလာက္မွု ရွိတယ္လို႔ မထင္ဘူး ။ ေကာ္မတီကလည္း
ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံၿပီး အႀကံျပဳတာမ်ိဳး၊ တိုက္တြန္းတာမ်ိဳးေတြ လုပ္သင့္တယ္။ တိုင္း ရင္းသားေတြ ေက်နပ္ရင္ၿပီး ေရာဆိုတဲ့
ဝန္ႀကီးဌာနတခုေပးထား႐ုံေတာ့
ျပႆနာမရွိခဲ့ၾကသည့္

မျဖစ္သင့္ဘူး ”ဟု

ဦးဝင္းထူးက

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္

ကန႔္သတ္ဟန႔္တားမွုမ်ား

ပိုမိုျပဳလုပ္လာျခင္း၊

လက္မွတ္

အခ်င္းခ်င္း

ဆိုသ ည္။
NCA

ရွမ္းျပည္နယ္တ ြင္

ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း

လက္နက္ကိုင္

NCA

လက္မွတ္မထိုး စဥ္က

ေဒသခံတိုင္း ရင္းသား

ပဋိပကၡပိုျဖစ္ပြားလာျခင္း၊

အခ်င္းခ်င္းၾကား

အတူေန

တိုင္းရင္းသား

ညီေနာင္မ်ားအၾကား လူမ်ိဳးေရး အျမင္မၾကည္မွုမ်ား ရွိလာသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ “NCA ၈ ဖြဲ႕ကို လႊတ္ေတာ္ဆိုက္ကေန
အျပန္အလွန္ထိန္းညႇိသင့္တယ္လို႔
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက

ထင္တယ္။

ေစာင့္ၾကည့္သင့္တယ္။

NCA

လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့

NCA

လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း

အဖြဲ႕ေတြ

အမွန္တ ကယ္

လိုက္နာျခင္းရွိမရွိက ို

အဲဒီအတိုင္းမလိုက္နာဘဲ

ခ်ိဳးေဖာက္ေနရင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္လိုမွမရနိုင္ဘူး ”ဟု ဦး ဝင္းထူးက ေထာက္ျပေဆြး ေႏြးခဲ့သ ည္။ (Irrawaddy Link)
႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ

ကာကြယ္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး

Army

General

Sergey

K.

Shoigu

၏

ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နံနက္ ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့သ ည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ
ရး

ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈ
ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာမ်ား ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအား
သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သ ည္။ (MOI Link)
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သတင္းမီဒီယာမ်ား၌

ထြက္ေပၚေနသည့္

ရကိၡဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/

ျဖစ္စဥ္အမွန္အားရွင္းလင္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားဆုိသည့္

ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္၏သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို

အေျခအေနမွန္၊

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

AA၏

ျပန္ၾကားေရးစာမ်က္ႏွာမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ေလးခ်က္ပါဝင္ၿပီး ULA/AA အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ေမလ (၂၂) ရက္၊
စာအမွတ္ ၁/၄၀၀၄/ ၀၄၄ / စရခ-၄ ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးညိႈႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (NCCT) မွ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ AA
၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရပ္စဲသ ည့္ကိစၥအား NCCT အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ထံလိပ္မူေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊
ဝန္ထုပဝ
္ န္ပိုးမျဖစ္ေစလိုျခင္း ႏွင့္
ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿပီး

၎တို႔ေၾကာင့္

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ UNFC

ႏိုင္ငံေရးတိုင္ပင္ေနာက္မက်ေစလိုျခင္းမ်ားေၾကာင့္

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္

ယခုအခ်ိန္တြင္

အား

အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္

ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈမွ

ရကိၡဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/

ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္

ULA/AA သည္ ၇ ဖြဲ႕ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ“Federal Political Negotiation and Consultative
Committee (FPNCC) ၏ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ( ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး Link )
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းကုန္းအုပ္စု၊ နမၼနေက်းရြာေန ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးဦးႏွင့္ ေမာင္ဇာနည္စိုးတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ နန္႔ယားေက်းရြာေန

ထုတ္ျပန္ခ်က္ AA

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
အစ္မ၀မ္းကြဲျဖစ္သူ၏ေနအိမ္သို႔သြားရန္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ထ ြက္ခြာလာစဥ္ နန္႔ဟိုင္ေက်းရြာ၏ေတာင္ဘက္ အ၀င္တံတားအနီးသို႔အေရာက္၌

ေျမျမဳပ္မုိင္း

ေထာင္ထားသည့္ ရီမုမိုင္းတစ္လံုး ေပါက္ကြဲခဲ့သျဖင့္ ေမာင္ဇာနည္စိုး(ဘ) ဦးစိုး လြင္မွာ မုိင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သ ည္။ မုိင္းထိလူနာအား
ျမစ္ႀကီးနားေဆး႐ံုသုိ႔ပို႔ေဆာင္၍ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူလ်က္ရွိသ ည္။( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
“၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရးပါတီ UWSP ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညွိ ႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) အဖြဲ႔အား
အစိုးရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေကာ္မရွင္မွ

တရုတ္အစိုး ရ

ကိုယ္စား

လွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္

တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(PSLF/TNLA)

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ရန္

ကမ္းလွမ္း လာသည္ဟု

ဒု-ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဂ်ဳတ္ဂ်ားမွ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကို တရုတ္ေတြတစ္ဆင့္ ေတြ႔မယ္လို႔ပဲ ေျပာတယ္ေလေနာ။ ဘယ္ေန႔ေတြ႕မယ္ အဲဒါေတာ့ မေျပာတတ္ေသးဘူး။” “တကယ္လို႔

ေတြ႕ဆံုေရးသတင္း
FPNCC ႏွင့္ အစုိးရ

ခြဲၿပီးေတြ႕မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မေသခ်ာဘူး။ မေတြ႕ဘူးလို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ၾကတာပဲေလေနာ။(၇) ဖြဲ႕စလံုး တစ္ေနရာတည္းေတြ႕ရင္ေတာ့ ဒါကေတာ့
ေတြ႕ဖို႔မ်ားပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဂ်ဳတ္ဂ်ားမွ ေျပာသည္။ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဒု -ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္မွ တရုတ္အစိုးရ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညွိ ႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) ေကာ္ မတီ
အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးသြားမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဂ်ဳတ္ဂ်ားမွေျပာသည္။ (NMG Link) (RFA Link) (BBC Link)
အရပ္သားမ်ားအား

တအာင္းတပ္မေတာ္မွ

ေခၚယူေမးျမန္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္

စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး ေနာက္

ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သ ည္ဟု

တအာင္းတပ္မေတာ္ TNLAမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ TNLA မွ ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့သည့္ အရပ္သားမ်ားမွာ
၁။ ဦးလွဝင္း ၊ အသက္ (၄၆)ႏွစ္၊ သီေပါၿမိဳ႕၊ ၂။ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္၊ အသက္ (၂၉)ႏွစ္၊ မုံရြာၿမိဳ႕၊ ၃။ ဦးထိုက္လင္းေအာင္း ၊ အသက္
(၃၀)ႏွစ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕၊ ၄။ ဦးသန္းဝင္း (ခ) အက်ဳိင္း အသက္ (၂၇)ႏွစ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕၊ ၅။ ဦးမ်ဳိးခ်စ္ ၊ အသက္ (၃၅)၊ ျမစ္္သားၿမိဳ႕၊ ၆။

EAOs – Civillians
Relation

ဦးခင္ေမာင္ေသာင္း၊ အသက္ (၄၉)၊ ႏြားထိုးၿမိဳ႕၊ ၇။ ဦးေဝယံ (ခ)ကိုကိုမင္း၊ အသက္ (၂၄)ႏွစ္၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕၊ ၈။ ဦးၿဖိဳး ၊ အသက္ (၃၁)ႏွစ္၊
သီေပါၿမိဳ႕၊ ၉။ ဦးဟန္မင္းေအာင္၊ အသက္ (၂၆)၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕၊ ၁၀။ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ ၊ အသက္ (၃၂)ႏွစ္၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕၊ ၁၁။ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဦး၊
အသက္(၃၀)ႏွစ္၊ ဘုတလင္ၿမဳိ႕၊ ၁၂။ ဦးေအာင္မ်ဳိးထက္၊ အသက္(၂၈)ႏွစ္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၃။ ဦးစည္သူထက္၊ အသက္ (၂၉) ႏွစ္၊
အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ တို႔ျဖစ္သည္။ ( PSLF/TNLA Link )
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေန အစိုးရအေနနဲ့ မၾကာမီ အေျဖရလာလိမ္႕မယ္လို့ယုံၾကည္ပါသည္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
သံအမတ္ႀကီးမွေျပာၾကားသည္။ (MOI Link)
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ႏိုင္ငံတကာ
ေျပာဆုိခ်က္

ဖားကန္႔ျမိဳ႕တြင္ ကခ်င္စစ္ပြဲ ၆ ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ

ကခ်င္ဆုေတာင္းပြဲ

ဥကၠ႒ ဦးလမုန္လ ေတာင္ ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ဦးလဒုန္ေဆာင္ေဘာင္တို႔ နွစ္ဦးအား ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ျငိမ္း ခ်မ္းစြာ

တရားစြဲခံရ

စုေ၀းျခင္းနွင့္ စီတန္းလွည့္လ ည္ျခင္း ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထ ားေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနာ္လာန္မွ ေျပာၾကားသည္။
ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည့္အၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ တစ္ပတ္ၾကိဳကာ စာတင္ထားျပီး စီတန္းလွည့္လ ည္ျခင္း မျပဳလုပ္သည့္ အတြက္
ယခုလို ျငိမ္း၊ စု၊ စီ ပုဒ္မျဖင့္ တရာစြဲျခင္းကို နားမလည္နိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရသည္ဟု ဦးေနာ္လာန္က ေျပာၾကားသည္။

“ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္

ရဲစခန္း မွဴးက တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား စာကို ၁၇ ရက္ေန႔က လာေပးတယ္။ မေန႔က တရားရံုးက ဆင့္ေခၚတယ္။
တရားရံုးသြားေတာ့ ဒဏ္ေငြေတြ ဘာေတြနဲ့ မျပီးပဲနဲ႔ အာမခံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးကို ျပန္ေခၚခဲ့ရတယ္။ တစ္ေယာက္ကို ငါးသိန္းနဲ႔
အားမခံျပီး ျပန္ေခၚခဲ့ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။ တရားစြဲဆိုျခင္း ကို ေက်နပ္မႈမရွိသည့္ အတြက္ ေနာက္အပတ္ရံုး ခ်ိန္း ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔မွာ
ကခ်င္အမ်ိဳးသား

လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး

ေဖာင္ေဒးရွင္း

အဖြဲ႕၀င္

၅၀၀

ေက်ာ္က

တိတ္ဆိတ္စြာ

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟု

ဦးေနာ္လာန္မွ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ( The Ladies News Link)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွ

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုရန္

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း

အေျခအေန

အေသးစိတ္ကို မေျပာျပ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အတြင္း ေရးမွဴးအဖြ၀
ဲ႔ င္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္ေဌးမွေျပာဆိုလိုက္သည္။ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္မွ တစ္ဖြဲခ်င္းစီႏွင့္ေတြ႔ဆံုလိုၿပီးေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႔ကမူ ၎တို႔ဖြဲ႔စည္

ေတြ႕ဆံုေရးသတင္း
FPNCC ႏွင့္ အစုိးရ

းထားေသာ ျပည္ ေထာင္စုႏင
ို ္ငေ
ံ ရးေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေကာ္ မတီ (FPNCC) ျဖင့္သာ ေတြ႔ဆံုမည္ ဟု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မ႐ွင္သို ့အေၾကာင္
းၾကားထားေသာ္လည္ း ယေန႔အထိ မည္သည္ ့အေၾကာင္းျပန္ခ်က္မွ မ႐ွိေသးေၾကာင္း "အခုေတာ့ ညႇိႏိႈင္းေနတဲ့ အေျခအေနပဲ ႐ွေ
ိ သးတယ္
ေတြ႔ျဖစ္မေတြ႔ျဖစ္ကေတာ့ႏွစ္ဖက္စလံုးရဲ႕အေျဖမထြက္ရေသးဘူး၊

ၿငိမး္ ခ်မ္း ေရးေကာ္မ႐ွင္က

ေတြ႕ဖို႔

တ႐ုတ္ ကေနတဆင့္

ကမ္ းလွမ္

းလာတဲ့ဟာကို ညႇိႏိႈင္းလာတဲ့ဟာကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္ း သေဘာတူတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကေတြ႔မယ္ ဆိုရင္ ခုႏွစ္ဖေ
ြဲ႔ ကာ္ မတီအေနနဲ႔
ပန္ဆန္းမွာ ဖြဲ႔ထားတဲ့ FPNCC ေကာ္မတီအေနနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ အဆိုျပဳထားတယ္။ အခုထက္ထိေတာ့ ၿငိမး္ ခ်မ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ဘက္က အၾကာင္းမျပန္
ေသးဘူး။ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တစ္ ဖြဲ႔ခ်င္းစီ ေတြ႔ခ်င္တယ္ သို႔မဟုတ္ ရင္လည္ း ေျမာက္ပိုငး္ အေပၚအဖြဲ႔ကို ေလးဖြဲ႔ ၊ ၿပီးေတာ့ 'ဝ' ရယ္၊
မိုင္းလားရယ္၊႐ွမး္ ရယ္ က ပန္ဆန္းမွာသံုးဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေတြ ့ခ်င္တာမ်ိဳး သူတို႔ေျပာတယ္''ဟု ဗိုလ္ မွဴးႀကီးတာဖုန္ းေက်ာ္မွ ေျပာၾကားသည္ ။
(Mizzama Link) (The Ladies News Link)
မုိးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္

မုိင္ဂ်ာယန္ရွိ

အင္ေခါင္းပါ

ဒုကၡသ ည္စခန္းအနီး

ေခ်ာင္းေရ

လွ်ံတက္လာသျဖင့္

စစ္ေဘးေရွာင္- ကခ်င္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လုိက္ရသည္။ ဇြန္ ၁၉ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ အင္ေခါင္းပါ ဒုကၡသ ည္စခန္းအနီးရွိ အင္ေခါင္းေခ်ာင္း ႀကီးလာသျဖင့္
ဒုကၡသည္မ်ား ေျပာင္း ေရႊ႕ရမည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လ ည္း သြားလာေရး ခက္ခဲလာသျဖင့္ စခန္း ရွိ စာသင္ေက်ာင္းကုိ ပိ တ္လုိက္ရသည္ဟ ု
မုိင္ဂ်ာယန္ရွိ ဒုကၡသည္အ ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနေသာ Wunpawng NingHtoi အဖြဲ႔မွ ဆရာမ မြန္းပန္မွ ေျပာသည္။ အင္ေခါင္းပါ
ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ လက္ရွိ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၆၉၀ ေက်ာ္ ခုိလႈံေနသည္ဟု ဆရာမ မြန္းပန္မွ ေျပာသည္။ ( Mizzama Link )
ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို ျပည္နယ္လယ္ယာ ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ

တပ္သိမ္းေျမ

မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လက ျပန္ေပးလုိက္ၿပီး လက္ရွိ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခ်ိန္ထိ တစ္ခ်ိဳ႕လယ္ေျမမ်ား ျပန္လ ည္လုပ္ပုိင္ခြင့္
မရရွိေသးေၾကာင္း လယ္သမားေခါင္း ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ နန္္းခင္စန္း ေဝမွ ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ေျပာသည္။ အဆိုပါ လယ္ေျမမ်ားမွာ
လိႈင္ဘြဲ႔ၿမိဳ႕ျပင္ကြင္းရွိ

စစ္တပ္

သိမ္းဆည္း ထားသည့္

လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿ ပီး

အစိုးရက

တရားဝင္

ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္

ျပန္လည္ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လ ည္း လယ္သမား ၃ ဦးမွာ ယင္း လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရေသးသလို ပံုစံ (၇)
ထုတ္ေပးျခင္းလည္း မရွိေသးေၾကာင္း လယ္သမား ေခါင္းေဆာင္ နန္းခင္စန္းေဝက ယခုလိုေျပာသည္။ “အစိုးရက ျပန္ေပးလည္း စစ္တပ္က
မေပးလုပ္ဘူး။ စစ္တပ္ပိုင္ေျမပဲေျပာတယ္။ ျပန္ေပးၿပီး ဆိုေတာ့ လယ္ သမားေတြသြားလုပ္ေတာ့ လယ္သမားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာရွိတယ္။
ဒါကို ရွင္းေအာင္ ျပန္လုပ္ေပးပါေျပာေတာ့ ေျဖး ရွင္းေပးမယ္ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ အခုထိ လာမေျဖရွင္းေပးေသးဘူး။ လယ္မရတဲ့ ၃ ေယာက္မွာ
တေယာက္က သူတို႔ဘာေျပာ လိုက္လည္းေတာ့မသိဘူး။ ေက်ေအးသြားတယ္။ အခု

အဲဒီေနရာမွာ

ဘယ္သူမွ လုပ္ခြင့္ မေပးဘူး။”

ဟုေျပာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျပန္လုပ္ခြင့္မရျခင္းအေပၚ ေျဖရွင္းေပးရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလွိႈင္၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္
သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ စာေရးသားတင္ျပထားေသာ္လည္း လက္ရွိအ ခ်ိန္ထိ တစံုတရာ ျပန္ လည္အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိေသး
ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္/ေမြးႏွင့္ဆ ည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေစာျမင့္ဦးက “
ဒီကိစၥကို က်ေနာ္ မသိပါလား။ စာတင္ထားတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ဆီေတာ့ မေရာက္ဘူး။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီက်န္တဲ့ ၃ဦးကို ႐ံုးကုိ လာခိုင္းလိုက္ပါ။
က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္စစ္ေပးမယ္။ လုပ္ခင
ြ ့္မရေသးဘူး ဆိုရင္ ျပန္ၫႇိႏွိႈင္း ေပးမယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။ (KIC
Link)
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ ဇြန္လ ၁၇ရက္ႏွင့္ ၁၈ရက္ေန႔က ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (Bilateral
Agreement) လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားဖြင့္ထားၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ ေရးအဖဲြ႔အစည္း ၁၁ဖြဲ႔၏
လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံး မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား (Term of Reference -ToR) မူၾကမ္းကုိ ျပန္လ ည္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈၿပီးစီးခဲ့ၿပီဟု

သိရသည္။

“ႏွစ္ရက္တာ

ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့

ဒီအစည္းအေဝးမွာ

အရင္က

ျပဳစုလာတဲ့

ToR

အစည္းအေဝး
ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား

မူၾကမ္းကုိ

ျပန္ေဆြးေႏြး ေရးဆြဲၿပီး JMC ကုိ တင္ျပၿပီးေတာ့ JMCက အတည္ျပဳႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။ အခုက မူၾကမ္းရဲ႕လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္
ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ ျပန္စုထားၿပီး JMC ကုိ တင္ဖုိ႔ပဲရွိေတာ့တယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ JMC ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကေန
ဒီမူၾကမ္းက အသက္ဝင္လာမွာ ေပါ့ ”ဟု KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ တပ္မဟာ(၃) ဆက္ ဆံေရး႐ုံး တာဝန္ခံ ေစာကလယ္မူးထူးမွ
ေျပာသည္။ (KIC Link)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ပင္လုံ ဒုတိယအစည္း ေဝးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သၽွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)

ထုတ္ျပန္ခ်က္ RCSS

မွ စာမ်က္ႏွာ ေလးမ်က္ႏွာပါ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Tai Freedom Link)
႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၉
ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၁ဝ မိနစ္တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံNaro- Fominsk ၿမိဳ႕ရွိ တင့္ကားတပ္မဌာနခ်ဳပ္ကို
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ဇြန္ ၁၉ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၁ဝ မိနစ္တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံNaro- Fominsk ၿမိဳ႕ရွိ
တင့္ကားတပ္မဌာနခ်ဳပ္ကို

သြားေရာက္ေလ့လာသည္။တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အ ဖြဲ႕သည္

႐ုရွားတပ္မေတာ္တြင္

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ
ရး

အသုံးျပဳ

သည့္လက္နက္ငယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာမ်ားအားေလ့လာျခင္း၊ တင့္ကားစြမ္းရည္ ျပသမႈ၊ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းအတြင္း စစ္သ ည္ မ်ား
စစ္ပညာေလ့က်င့္ေနမႈမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္လက္ႀကံ့ ခိုင္ေရးေလ့ က်င့္ေန မႈမ်ားႏွင့္ စစ္သည္အိပ္ေဆာင္မ်ားအတြင္း လွည့္လည္
ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး စက္ပစ္ကြင္းအတြင္း တင့္ကားမ်ားေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေနမႈ၊ စစ္သည္ မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊
လက္နက္ငယ္ ပစ္ခတ္ေလ့ က်င့္ေနမႈ၊ ႐ုရွားတပ္မေတာ္ ထုတ္တင့္ကားႏွင့္ စစ္ေျမျပင္သုံး မီးဖိုေဆာင္ တို႔ကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ
အတြင္းေရးမွဴး

Mr.

Nikolai

Patrushev

ႏွင့္

ေတြ႕ဆုံၿပီး

ႏွစ္ႏိုင္ငံတ ပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ

တိုးျမႇင့္ေရး၊

လုံၿခံဳေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အၾကမ္း ဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ သတင္း မ်ား အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ေရး
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ( MOI Link ) ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) (SGMAH Link)
၂၀

၂၀.၆.၂၀၁၇

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြဲ

(၂)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ ေန႔လ ည္ ၁၁း၁၅ နာရီမွ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇံုေနာေက်းရြာႏွင့္ ငါ့ငါးေက်းရြာၾကားတြင္ TNLA
တပ္ရင္း (၁၁၂)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မ(၈၈)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ေန႔လ ည္ ၁၃း၂၀ နာရီမွ ၂း၄၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊

TNLA – TMT တုိက္ပြဲ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
နားခိုက္ႏွင့္ လြယ္ေတာင္ရြာအနီးတြင္ TNLA တပ္ရင္း (၃၃၅) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မ (၉၉)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ (PSLF/TNLA)
ဇြန္လ(၂၀) တစ္ရက္တည္းတြင္ ကခ်င္ျပည္၊ နမၼတီးအလြန္ " မရမ္ကေထာင္" အနီး လီဒိုလ မ္းမ၊ ဒံုဘ န္ေက်း႐ြာ အပါအဝင္ ေနရာငါးခု၌
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ “တႏိုင္းမွာေတာ့ ဒီမနက္တႀကိမ္ လ၀နားမွာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္တယ္ မနက္ ၇ နာရီေလာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားတယ္။

KIA – TMT တိုက္ပြဲ

မေန႔၁ ရက္ထဲေတာင္မွ ၅ ႀကိမ္ျဖစ္တယ္ တႏိုင္းလမ္း မွာေပါ့ေနာ္ ။” ဟု ဖားကန္႔ေဒသ အေျခစိုက္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ KIA တပ္ရင္း
၆၏ တပ္ရင္းမွဴးမွ တုိက္ပဲြအ ေျခအေနအား ေျပာသည္။ အဂၤါေန႔၌ မုိးေကာင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္းတြင္ တုိက္ပဲြ ၂ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္
ဇြန္လဆန္းပိုင္းက စတင္ၿပီး KIA တပ္မဟာ၂နယ္ေျမ ဖားကန္႔ႏွင့္ တႏိုင္းေဒသဖက္တြင္ တိုက္ပဲြအၾကိမ္ ၃၀ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု
ေျပာသည္ ။ ( NAB Link ) (VOA)
ဇြန္ (၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လ ည္ (၁) နာရီတြင္ တပ္မေတာ္မွ ကိုးကန္႔ "လဗက်ဳိက္’’ေဒသအား လက္နက္ႀကီးျဖင့္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး၊ တိုက္ခိုက္မႈတြင္
လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံ (၂၆)လံုးခန္႔သ ည္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ (၁၁၂) အတြင္း ထိမွန္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ ညေန (၄)နာရီခန္႔တြင္ ရာသီဥတု
ဆိုး႐ြားလာမႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားေခတၲရပ္တန္႔ခဲ့သ ည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အ ဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ ( NAB Link

MNDAA – TMT
တုိက္ပြဲ

)
ဇြန္လ၂၀ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာဒုကၡသ ည္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုိင္း -ျမန္မာနယ္စပ္တ ြင္ ရွိသည့္ ဒုကၡသည္
စခန္းမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံတကာဒုကၡသည္မ်ားေန႔

အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားပြဲြကို

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္အတူ

ဒုကၡသည္အေရးလႈပ္ရွားသူ

အဖြဲ႔အစည္း ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အုန္းျဖန္ဒုကၡသ ည္စခန္းတြင္ က်င္းပခဲသ
့ ည္။ ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာ ဒုကၡသ ည္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြ
စိတ္ပူပင္မႈေတြအေပၚ
ဒုကၡသည္စခန္း

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကသည္ဟု

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာ င္ခဲ့ၾကရသည့္

(KWO)

ႏုိင္ငံတကာဒုကၡသ ည္မ်ားေန႔

ဥကၠ႒

ေနာ္ေဘာ္ေညာက

စစ္ေျပးဒုကၡသ ည္မ်ားအေနျဖင့္

အခမ္းအနားကို

ေျပာသည္။

မိမိတို႔ေနရပ္ရင္း ကို

တက္ေရာက္ခဲ့သည့္

စစ္ေရးပဋိပကၡေတြေၾကာင့္

စစ္ေဘးေရွာင္
- ထုိင္းနယ္စပ္

အုန္းျဖန္

အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ

ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာျပန္နုိင္ေရး၊

ေဒသတြင္း

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရွိဖ႔ိုႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏လူမႈဘဝျပန္လည္တ ည္ေဆာက္ေရး အာမခံခ်က္ေပးႏုိငရ
္ န္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ေရာက္ ဒုကၡသည္အ ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ ဒုကၡသည္မ်ားေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသား
နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြေၾကာင့္

ထြက္ေျပးေနရဆဲ

စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကုိလည္း

သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြ

အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခသ
ဲ့ ည္။ (VOA Link)
ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(ယူအန္အက္ဖ္စီ)ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ

UNFC ညီလာခံ

စတင္တင္က်င္းပခဲသ
့ ည္။ ညီလာခံကုိ ဇြန္ ၂၀ ရက္ေန႔မွေန ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္က ေန ႏုတ္ထြက္ထားသည့္
ေကအုိင္အုိ ဒုဥကၠ႒

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လမွ

ညီလာခံတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ

အဖြင့္မိန႔္ခြန္း ေျပာဆုိရာတြင္

ယူအန္အက္ဖ္စီမွ ႏုတ္ထြက္ရသည့္အေၾကာင္းအား ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ “ႏုတ္ထြက္လႊာ တင္တဲ့အထဲမွာ ေကအုိင္အုိ အပါအဝင္
ျဖစ္ပါတယ္။ ေကအုိင္အုိဟာ UNFC ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားလာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီလ ည္း
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခုလုိ ႏုတ္ထြက္စာတင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႏုတ္ထြက္ရာမွာ
ကခ်င္ျပည္သူလူထုေရာ၊ ေကအုိင္အုိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားေရာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ျပည့္ ဒီ UNFC ရဲ႕
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း အထူးပဲ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသရဲ႕ အေျခအေနေရာ၊
အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖိအား ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မျဖစ္မေန က်ေနာ္တုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႔ေတြ ဟာ တစုတစည္းျဖစ္ဖုိ႔ အေျခအေန
ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ယူအန္အက္ဖ္စီက ေန ႏုတ္ထြက္ရျခင္း လည္း ျဖစ္ပါတယ္။” ထို႔ျပင္ “၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းက
အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို အတည္ယူခဲ့ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီဟာက တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳသလို တစ္တိုင္းျပည္လံုး
ကိုလည္း

လႊမ္းၿခံဳ

မႈမရွိလို႔

ဆိုရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္

ဟု

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လမွ

အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္

ထည့္သြင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေျမာက္ပုိင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းရသည္ဟု လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လမွ
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ UNFC ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ညီလာခံကို အဖဲ၀
ြ႔ င္ ၉ဖဲြ႔အနက္မွ ၆ဖဲြ႔ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿပီး ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားတဲ့အဖဲြ႔
၄ဖဲြ႔အနက္

၃ဖဲြ႔တက္ေရာက္ျခင္းမရိွပါ။

မတက္ေရာက္ခဲ့သည့္

အဖဲြ႔မ်ားကေတာ့

PSLF/TNLA

ေခၚ

ပေလာင္တပ္ဖဲြ႔၊

MNDAA

ေခၚ

ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ WNO ေခၚ ၀တပ္ဖဲြ႔တုိ႔ ျဖစ္သ ည္။ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားတဲ့အဖဲြ႔မ်ား အေရးကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔ရိွေနၿပီး အဖဲြ႔ ၃ဖဲြ႔ကေတာ့ UNFC
မွာ ဆက္လက္ပါ၀င္မယ့္ အေျခအေနမရိွေတာ့ေၾကာင္း UNFC ဒုဥကၠဌ ႏုိင္ဟံသာကေျပာသည္။ ( DVB Link ) ( VOA Link ) ( NMG Link )
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Rex Tillerson တုိ႔ ဇြႏ္လ

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ

၂၀ရက္ေန႔တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခဲ့သ ည္။ ယခုလို ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ အေပၚ

ရး

အေမရိကန္ ဆက္လက္ထားရွိထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား အေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မစၥတာ Tillerson က ေဒသတြင္း
လံုၿခံဳေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံရံုးက
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ ( VOA Link )

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံသို႔

တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လိႈင္အား နံနက္၁၁ နာရီတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ရုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey K. Shoigu ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ
ရး

ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိးထြဋ္ႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊
ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၫြန္႔ေဆြ တုိ႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး ႐ုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယ၀န္ႀကီး Alexander
Fomin ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ညေန႔ ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ေမာ္စကုိျမိဳ႕ရွိ
NO.766 Production and Technological Equipments Center သုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သ ည္။ (SG MAH Link) (SG MAH Link) (SG
MAH Link) (MOI Link)
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ သံ႐ုံး ၏ သံ႐ုံး
တာဝန္ခံ သံမွဴးႀကီး မစၥတာ ခ်မ္းခ်မ္းအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတ ြင္
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သ မၼတ ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္ နယ္၌ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ
ရး

ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္း မ်ားကို ယာယီပိတ္သိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥတြင္ ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ
နယ္စပ္ကုန္သ ြယ္မႈဆိုင္ရာ

ေငြေပးေခ်မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ပါရွိခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသား
ေႏွာင့္ေႏွး

ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ရွင္

ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား

အခ်ဳိ႕၏

ဘဏ္စာရင္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္းအေပၚ အျမန္ဆုံး

အဆင္ေျပ

ေခ်ာေမြ႕ေစေရး ကူညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနေသာ ဆန္ႏွင့္ေျပာင္းတို႔အား ႏွစ္ႏိုင္ငံ
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး မႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား အက်ဳိးစီးပြား ကို ေရွး႐ႈ၍ တိုးျမႇင့္တ င္ပို႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
သံ႐ုံးယာယီတာဝန္ခံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ Online တြင္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီး ေငြေၾကး ဆိုင္ရာမသမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္
မွာ

အခ်ိန္

ကာလၾကာျမင့္ေန

ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္႐ုံးမွ

တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ၿပီး

၄င္းကိစၥရပ္မ်ားကို

စုံစမ္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဘဏ္စာရင္းစုစုေပါင္း ၅ဝဝဝ ခန္႔ကို ယာယီပိတ္သိမ္း ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ
တ႐ုတ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား
ပါဝင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယခုကိစၥရပ္ေၾကာင့္

အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သ ြယ္မႈတြင္

လုပ္ငန္းရွင္

အခက္အခဲမ်ား

အခ်ဳိ႕၏

ဘဏ္စာရင္းမ်ားလည္း

ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို

အျမန္ဆုံးေျဖရွင္း ေပးႏိုင္

ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္
ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရထံသို႔ အစီရင္ ခံတင္ျပၿပီး အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ မ်ားကိုလည္း
ခ်က္ခ်င္း အသိေပးေျပာၾကား သြားမည္ျဖစ္ ပါ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ခဲသ
့ ည္။ (MOI Link)
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ သံ႐ုံးတာဝန္ခံ သံမွဴး ႀကီး မစၥတာခ်မ္း ခ်မ္းႏွင့္

နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တင
ြ ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ
ရး

လႊတ္ေတာ္ေရး ရာေဆာင္အမွတ္ (I-1)၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သ ည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တ႐ုတ္သံမွဴးႀကီးက ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ား
ပိတ္သြားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဏ္ စာရင္းမ်ားအား အျမန္ဆုံးျပန္ လည္ဖြင့္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
အေလးထား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ( MOI Link )
၂၁

၂၁.၆.၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္မွဖမ္းဆီးၿပီး မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒပုုဒ္မ၁၇(၁)ႏွင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခံထားရသည့္ လူငယ္ ၄၈

၁၇/၁ ကခ်င္

ေယာက္သည္ ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔တ ြင္ ဗန္းေမာ္အက်ဥ္းေထာင္မွျပန္လ ည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ KIO
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသဘက္ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ သင္တန္းသြားတက္ခဲ့သည့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံ လူငယ္ ၄၈ ဦးကို
တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးထားျပီး မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒနဲ႔ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားျဖစ္သည္။ " သူတို႔ကေတာ့ မိုင္ဂ်ာယန္မွာ
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသင္တန္းသြားတက္တာေပါ့ေလ။

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသင္တ န္းတက္ၿပီးေတာ့

ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ

လြယ္ဂ်ဲမွာတခ်ဳိ႕

ဖမ္းတယ္။ စိန္လုံမွာ တခ်ိဳ႕ဖမ္းတယ္။ ဂိတ္မွာ တခ်ိဳ႕ဖမ္းတယ္။ ဖမ္းၿပီးေတာ့မွ မတရားအသင္းဥပေဒ အက္နဲ႔ ဖမ္းလိုက္တာေပါ့။ "ဟု
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခြန္ေနာင္က ေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသား ၄၃ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅ဦး ပါဝင္ျပီး ဗန္ေမာ္
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၇)လတာ ထိန္းသိမ္းခံရျပီးေနာက္ ယခုလိုျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သ ည္္။ (VOA Link)
ကရင္ျပည္နယ္

ဖားအံၿမိဳ႕နယ္

ဝတ္ႀကီးရြာအနီးတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသ ည့္

ေက်ာက္မီး

ေသြးသံုး

လွ်ပ္စစ္

ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လ ည္း ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္မွ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖားအံၿမိဳ႕ ၊ ဇြဲကပင္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သ ည့္ TTCL ကုမၸဏီ၏
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးဓာတ္အား

ေပးစက္

႐ံုစီမံကိန္းအတြက္

ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ

ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲတြင္

(EIA)

အတြက္ လိုအပ္တယ္။

တကယ္ကို လိုအပ္ေနလို႔ က်မတို႔ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို က်မဦးေဆာင္ၿပီး

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။

အေႏွာင့္အယွက္ေတြရွိေပမယ့္

တစ္ခ်ိန္က်ရင္

လူထုက

ဆန္းစစ္

ေျပာဆိုခဲ့သ ည္။“ က်မတို႔ ျပည္နယ္

က်မတို႔လုပ္ရပ္ကို

ျပန္ၿပီး

ယံုၾကည္တယ္။ ယံုၾကည္တဲ့အတုိင္း လည္း ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားသြားမယ္ ”ဟု နန္း ခင္ေထြးျမင့္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (KIC Link)

ႀကိဳးစား

ေက်းဇူးတင္မယ္လို႔

ေက်ာက္မီးေသြး
ကရင္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ဟူးေကာင္းေဒသသို႔ တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ

ထုတ္ျပန္ခ်က္

အေပၚ တစ္စံုတ ရာ ရိုက္ခတ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညွိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေကာ္မတီ KPCC မွ

- ကခ်င္ပါတီမ်ား

သေဘာထား

ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။"စစ္ပြဲေတြ၊ တိုက္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ၿပီးတဲ့အ ခါမွာ ေဒသခံေတြက သူတို႔ရြာေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ရတယ္။ စုစည္းရြာအျဖစ္
ေနရတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔လယ္ယာေျမေတြ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ
တစ္သိန္းေက်ာ္ေပါ့ေလေနာ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လ ည္မရရွိဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားမွာ က်ေနာ္တို႔လည္း စိုးရိမ္ၿပီးမွ ဒါ
အဓိက စာထုတ္ရတာေပါ့။ " ဟု KPCC မွာ ပါ၀င္သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တ စ္ပါတီမွ ဦးေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္ ကေျပာသည္။ (RFA Link)
ထိုင္းႏုုိင္ငံ

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္

က်င္းပေနသည့္

ညီညြတ္ေသာတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

UNFC

၏

တတိယေန႔

အစည္းအေဝးတြင္ UNFC မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တ င္ထားသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ KIO၊ တအာန္းပေလာင္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
PSLF/TNLA ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုက ေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ MNDAA ကိုးကန္႔ႏွင့္

UNFC ညီလာခံ

ဝ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WNO အပါအဝင္ အဖြဲ႔

၄ဖဲြ႔ကို ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ UNFCမွ ကခ်င္ႏွင့္ဝ အဖြဲ႔ ႏုတ္ထြက္လုိက္သည့္အတြက္ လက္ရွိ UNFC တြင္ မြန္ျပည္သ စ္ပါတီ
(MNSP)၊

ရွမ္းျပည္တပ္

မေတာ္ -ရွမ္းျပည္တိုးတတ္ေရးပါတီ

(SSPP/SSA)၊

ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

(KNPP)၊

လားဟူဒီမိုကရက္တ စ္ယူနီယံ (LDU)ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ (ANC) ၅ ဖြဲ႔သာ က်န္ရွိသည္္။ (DVB Link) (RFA Link) (VOA Link)
(7Day Link) (RFA Link) ( Eleven Link) (MM Times Link)
UNFC ျပင္ဆ င္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အသစ္ပါ၀င္လာမည္ကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ NCA စာခ်ဳပ္

အစုိးရ ေျပာၾကားခ်က္

ညႇိႏႈိင္းစဥ္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ ၂၁ ဖြဲ႕ကိုသာ အစိုးရဘက္မွအသိ အမွတ္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးမွ ဇြန္ ၂၁ ရက္ ည ၇ နာရီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။
ဦးေဇာ္ေဌးမွ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ UNFC အစည္းေ၀းေတြ လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ေနတာနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ UNFC ကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရိွတ ယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြလ ည္း ၾကားရတယ္။ ၾကားရတဲ့အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံအ စိုးရရဲ႕သေဘာ ထားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုး ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကေဒါက္တာ မ်ဳိးေဇာ္ဦး လႊတ္ၿပီးေတာ့ ေျပာထားပါတယ္။
UNFC ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းတဲ့အခါမွာ အစိုးရရဲ႕ လက္ခံႏိုင္လက္မခံႏိုင္တဲ့အေနအထား ေတြနဲ႔ ႐ႈပ္သြားမွာေၾကာက္လို႔ ဒီညီလာခံမတုိင္ခင္ကေန
ႀကိဳတင္ ၿပီးေတာ့ေျပာရျခင္းျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ နဲ႔ NCA ညႇိႏိႈင္းခဲ့စဥ္မွာ ပါခဲတ
့ ဲ့အဖြဲ႕ ၂၁ ဖြဲ႕ရိွတယ္။ အစိုးရအေန နဲ႔
ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳမယ္။ လက္ခံမယ္ "ဟု ေျပာဆိုခသ
ဲ့ ည္။ (MMSTD Link)
ယခင္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သ ည့္ ဥေရာပျမန္မာ႐ံုး (Euro Burma Office- EBO) ဒါ႐ိုက္တာ

ဟန္ေညာင္ေဝ

ဦးဟန္ေညာင္ ေဝကို ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထား ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္မေရြး ဝင္ႏိုင္၊ ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတ ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ဦးေဇာ္ေဌး မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ‘‘ဦးဟန္ေညာင္ေဝကိစၥက ေတာ့ ဗီဇာပိတ္ပင္တယ္ ဘာညာ ေျပာေနတာေပါ့။ အဲဒီကတည္းက
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဗီဇာပိတ္တယ္ လို႔ မေျပာပါဘူး။ နံပါတ္တစ္အခ်က္ေပါ့။ ဦးဟန္ေညာင္ေဝနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဗီဇာပိတ္ပင္
ထားျခင္းမရွိပါဘူး ’’

ဟု

ဦးေဇာ္ေဌးမွ

ဇြန္လ

၂၁ရက္တြင္

ႏိုင္ငံေတာ္သ မၼတ

အိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သ ည့္

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္

ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ဦးဟန္ေညာင္ေဝ၏ EBO အေနႏွင့္ အရင္စိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တာဝန္ယူခဲ့သ ည့္ အဖြဲ႕အစည္း
ျဖစ္သည့္ Myanmar Peace Center ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာရိွသ ည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝင္ထြက္ႏိုင္သ ည့္ Multiple
Visa ေပးထားေသာ္လ ည္း လက္ရိွအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရိွေတာ့သ ည့္အတြက္ Social Visa ႏွင့္သာ ဝင္ထြက္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဟု
လည္း အစုိးရဘက္မွ ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ (Forntier Link) ( 7 Day Link)
ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌ JMC ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၿပီး JMC-U ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ေထာင္စု အဆင့္

JMC Workshop

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ခုတို႔ မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ‘‘JMC
ဆုိင္ရာ အခ်က္အ လက္ကေလးေတြကုိ သိရွိေစလုိ တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္တဲ့ အလုပ္ ႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ ၾကည့္မယ့္သူ
တစ္ေယာက္သည္ ဘာေတြလုပ္ရမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကုိရွင္း ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ JMC မွာေတာ့ CSOs ေတြအေနနဲ႔
ပါ၀င္ခြင့္ရမယ့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားတာကေတာ့ သူ တို႔ Capacity Building လုပ္ေပး ဖုိ႔ ေနရာကုိပဲ သူတို႔ JMC နဲ႔ေပါင္း စပ္လုပ္ဖုိ႔ အေနအထား
ေလး ကုိပဲ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားပါတယ္ ’’ ဟု JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗုိလ္ မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္မွ ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သ ည္။(7
Day Link)
ဦးကိုနီကို သတ္ရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ေစခုိင္းသူေအာင္ ၀င္းခိုင္သည္ DKBA လက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕တြင္ လာေရာက္တိမ္း ေရွာင္ေနသည္ဟူေသာ
သတင္း မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကုိ လက္ခံထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဒီမုိ ကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္တ ပ္မ
ေတာ္(DKBA) မွ ဇြန္လ ၂၁ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သတင္းအမွားမ်ား လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေျပာဆုိေရးသားေန၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ‘‘လူမႈ ကြန္ရက္မွာ NCA ထိခုိက္ႏုိင္တဲ့

ေၾကညာခ်က္ DKBA

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
အေရးအသားေတြ ခဏခဏတက္ေနလို႔။ DKBA က ဘယ္ DKBA လဲေပါ့။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက ေရာခ် ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရနဲ႔ NCA
ထုိးထားတာကို ထိခိုက္ႏုိင္ တယ္ေပါ့ေနာ္။ ေအာင္၀င္း ခိုင္က ဒီေရာက္တယ္ဘ ာညာနဲ႔ ေရးေန တာေတြ ေတြ႕လို႔။ ဒီလိုသတင္း ေတြေၾကာင့္
ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားမွာေလ’’ ဟု ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္ တပ္မေတာ္ (DKBA)မွ ဗုိလ္ႀကီး
အဆင့္ရွိသူ ေစာစုိးျမင္မ
့ ွ ေျပာသည္။ (7 Day Link)
ေပၚေပါက္လာႏုိ္င္တဲ႔ ပဋိပကၡေတြကို ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္း၊ သံတမန္နည္း အရ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ႔ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို

အာဆီယံဖုိရမ္

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အသင္း အာဆီယံ ေဒသဆုိင္ရာ ဖိုရမ္ အဖြ၀
ဲ႔ င္ ႏုိင္ငံ ၂၇ ႏုိင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ

သံုးရက္ၾကာ

ေဆြးေႏြး ခဲ႔ၾကသည္

။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕

ပဋိပကၡႀကိဳတင္

အသိေပး

ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ

ယႏၱယား

တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔သ ည္။“အခုက်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ဒီအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ
ကေတာ့

ဒီမွာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡေပါ့ေနာ္ အခုျဖစ္ေနတာေတြကို

စိတ္၀င္စားတာရွိပါတယ္။

ေနာက္တ ခုက

ရခိုင္ဘက္က

အခုလက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈေတြေပါ့ေနာ္ ဒီမြတ္စလင္အုပ္စုေတြ အစိုးရအုပ္စုေတြ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈ ေတြ ရွိလာတဲ့အခါမွာ
အဲဒါကိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အထူးသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း မဟုတ္ေပမယ့္ ျဖစ္စဥ္အရ
ဆက္စပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရွိတ ယ္၊ ဥပမာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၊ မေလးရွားတို႔၊ အင္ဒိုနီး ရွားတို႔ ဒါမ်ိဳးေတြကိုလည္း သူတို႔ေတြ စိတ္၀င္စားမႈရွိပါတယ္။
အဲဒီေတာ့

ၿခံဳေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

ျဖစ္ေနတဲ့

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡနဲ႔

ကိစၥအရပ္ရပ္ကိုေတာ့

အာဆီယံႏိုင္ငံ

အၾကားထဲမွာေတာ့ စိတ္၀င္စားမႈရွိၾကပါတယ္။ ” ဟု အာဆီယံ ဖိုရမ္မွာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး ခဲ႔သူ တဦးျဖစ္တဲ႔ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ
ဦးမင္းေဇာ္ဦးမွေျပာၾကားသည္။ (VOA Link )
႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံသုိ႔

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္

ဦးေဆာင္သ ည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႕သည္
Savankov

မွႀကဳိဆိုခဲ့သည္။

စစ္လက္နက္ပစၥည္း မ်ား

ထုိ႔ေနာက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္

Tula ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ JSC KBP ကုမၸဏီ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Yuri

ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား

ထုတ္လုပ္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

JSC

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ

KBP

ကုမၸဏီ

Power

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ
ရး

အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္

Point

ျဖင့္

ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး

ကာခ်ဳပ္မွလည္း ျပန္လ ည္ေမးျမန္းခဲသ
့ ည္။ ထို႔ေနာက္ Lipetsk ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ (၄) ေလေၾကာင္းအတတ္သင္ သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ကာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ SU 30 SM ႏွင့္ SU 34 တုိက္ခုိက္ ေရးေလယာဥ္မ်ား၏ Simulator မ်ားတြင္
စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ သင္တန္းသားမ်ား ေစလႊတ္ေလ့က်င့္ႏိုင္ေရး

အမွတ္ (၄) ေလေၾကာင္းအတတ္သင္

သင္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည (SG MAHl Link) (Frontiner Link) (Eleven Link)
၂၂

၂၂.၆.၂၀၁၇

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ လ ွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၁၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမယ့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပး စက္ရံု

ေက်ာက္မီးေသြး

တည္ေဆာက္မယ့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမူ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ အားနည္းေနျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ကရင္

ကာလတြင္ မူမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား ေသခ်ာ မခ်မွတ္ရေသးသည့္အတြက္ အႀကီးစား စီမံကိန္း မ်ား မလုုပ္သင့ဟ
္ ု ဆိုၿပီး ကရင္လူထု အေျချပဳ
အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ကန္႔ကြက္ခသ
ဲ့ ည္။“ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီကေန႔
ရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ ဒါႀကီးကို လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ ေျပာသြားတယ္ေလ။ ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အကယ္၍ လူထုေတြက တခုခု
ဆိုးက်ိဳးေတြ ဘာေတြ ေပၚလာခံစားရမယ္ ဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ အျပစ္ကို ခံယူမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာသြားတာေတာ့ ေတြ႔ရတယ္ ခင္ဗ်” ဟုEITI
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သ ည့္ ေစာမီးဘြယ္ဒိုမွ ေျပာသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ခန္းမတြင္
ကုုမၺဏီႏွင့္

အစိုးရတို႔

မိတ္ဆက္ပြဲတြင္

အစိုးရဘက္မွ

ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀ ကီးခ်ဳပ္

တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး

ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည့္ တိုယိုထိုင္း

သူ၏

သေဘာထားကိုလည္း

ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ (VOA Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဒိုကားလမ္းမေဘး ဝဲ၊ယာ မီတာ၅,၀၀၀ (သံုးမိုင္ေက်ာ္ ) အတြင္းနယ္ ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္၍ ဇြန္လ ၂၃

နယ္ေျမရွင္းလင္း

ရက္မွဇူလိုင္ ၂ ရက္အတြင္း ေတာင္ယာခုတ္ ျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သား၊ ငါးရွာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ

ကခ်င္

ေလးရြာမွျပည္သူမ်ားအား

တပ္မေတာ္မွဇြန္လ ၂၂

အဆိုပါစာကိုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း

ရက္နံနက္တြင္

နယ္ေျမခံတပ္ကမွ

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း

သံုးနာရီခန္႔အၾကာ

အေၾကာင္းၾကားစာရရွိသ ည့္

တြင္

ေက်းရြာအ

ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။ ‘‘မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္မွာ ေရာက္လာတယ္။ စာကေတာ့ ခလရ ၂၉၇ (အမွတ္ ၂၉၇ ေျခလ်င္တပ္ရင္း )
ကပို႔လိုက္တာပါဗ်။ ဒါ ေပမဲ့ ၁ နာရီေလာက္မွာေတာ့ အဲဒီစာျပန္႐ုပ္သိမ္း ပါတယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ဖုန္းနဲ႔လွမ္းေျပာပါတယ္ဗ်’’ ဟု ဝါရာဇြတ ္
ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနာ္ဒီးမွေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ေဒသခံ မ်ား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အ ခ်ိန္ျဖစ္၍
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား မရွိေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ေရး
အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) မွဦးလမိုင္ဂြန္ဂ်ာမွ ေတာင္းဆိုလိုက္သ ည္။ ( 7Day Link) (NMG Link)
႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္ သည္ နံနက္ ၉

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ

နာရီတြင္ Sevastopol ဟိုတယ္ရွိ အစည္းအေဝးခန္း မ၌ Black Sea Fleet ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ Vice Admiral Kulekov Valaydii နွင့္

ရး

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္။
ေျမာက္ပုိင္းဆိပ္က မ္းရွိ

ထုိ႔ေနာက္
Moskva

Sevastopol

ၿမိဳ႕အတြင္း

ခ႐ူဇာစစ္သေဘၤာႏွင့္

လွည့္လည္

ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကၿပီး

ေတာင္ပုိင္းဆိပ္ကမ္းရွိ

ေရငုပ္သေဘၤာ

အျမန္သြားေရယာဥ္မ်ားျဖင့္

ROSTOV-NA-DONU

တို႔အား

သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) ( Eleven Link) (MOI
Link)(Senior General Min Aung Hlaing Link)
၂၃

၂၃.၆.၂၀၁၇

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ဇြန္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၌ တိုက္ပဲြ(၂)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား

TNLA – TMT တုိက္ပြဲ

ခဲ့သည္။ နံနက္ ၉း၅၀ မွစတင္ၿပီး နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊မန္လန္း ေက်းရြာႏွင့္ လံုေတာက္ေက်းရြာၾကားတြင္ TNLA တပ္ရင္း ၉၁၉ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊

ေန႔လည္

၁၂း၃၀

နာရီအခ်ိန္မွ

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

စတင္ၿပီး

TNLA

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊မန္လန္းေက်းရြာႏွင့္

တပ္ရင္း (၉၁၉)ႏွင့္

တပ္မေတာ္

ပန္ေတာင္း ေက်းရြာၾကားတြင္

ခလရ(၅၀၁/၅၀၃)

ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔

ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။(PSLF/TNLA Link)
႐ုရွားႏုိင္ငံသုိ႔ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး

ေရာက္ရွိေနသည့္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္

ဦးေဆာင္ေသာ

တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႕သည္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေလဆိပ္ Chkalovskii သုိ႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ႐ုရွားတပ္မေတာ္

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ
ရး

တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ TL-76 TD အမ်ိဳးအစား ကုန္တင္ေလယာဥ္အား ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ညေန ၃ နာရီတြင္
ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ Demodedovo ေလဆိပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လ ည္ထြက္ခြာခဲ့သ ည္။ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး Link)
၂၄

၂၄.၆.၂၀၁၇

နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊

ပန္ေတာင္းေက်းရြာနွင္႔

မန္လန္း ေက်းရြာ

ၾကားတြင္

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

TNLA

ႏွင့္

TNLA – TMT တုိက္ပြဲ

တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္မွ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ TNLA တပ္မဟာ(၄)လက္ ေအာက္ခံ
တပ္ရင္း (၉၁၉)နွင့္ စကခ(၁)လက္ေအာက္ခံ (၅၀၁/၅၀၃) ပူးေပါင္းတပ္ဖြ႔ဲတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ေန႔လ ည္ ၁၁း၀၀ နာရီတြင္လ ည္း ထပ္မံ
တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ (PSLF/TNLA Link) (The Voice Link)
ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)အား ပယ္ဖ်က္ေပးေရး ကိစၥအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၂ ဖြဲ႔က

၆၆ဃ

အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အား ေတာင္းဆိုသ ည့္ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္အား ယေန႔(ဇြန္လ ၂၄ ရက္) ေန႔စြဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္အား သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန အပါအဝင္
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၂ ဖြဲ႕ ပါဝင္သည့္ “ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ လွဳပ္ရွားမႈ
ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ” က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သ ည္။ (The Ladies Link)
၂၅

၂၅.၆.၂၀၁၇

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနရာေလးေနရာ၌ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔

TNLA – TMT တုိက္ပြဲ

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ကူႏွင့္မန္ကိုင္ေက်းရြာၾကားတြင္ နံနက္ ၅း၀၀)နာရီ အခ်ိန္မွ ၆း၂၀နာရီအခ်ိန္ထိ TNLA
တပ္မဟာ(၅)လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၃၃၅)နွင့္ တပ္မေတာ္ ခလရ(၅၆၇)တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္လြတ္ေက်းရြာႏွင့္
ေနာင္ခိုင္ေက်းရြာၾကားတြင္ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီအခ်ိန္မွ ၈း၂၅ နာရီအခ်ိန္ထိ TNLA တပ္ရင္း (၈၁၈)ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။
ထို႔အျပင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇုင္ပဲန္ေက်းရြာ နွင့္မိုင္း ထန္ေက်းရြာၾကားတြင္ မြန္း တည့္ ၁၂နာရီအ ခ်ိန္မွ ေန႔လယ္ ၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ TNLA
တပ္ရင္း (၄၄၇)နွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ကာ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ေက်းရြာနွင့္ လံန္လြယ္ေက်းရြာၾကားတြင္ ေန႔လယ္ ၁း၅၀)
ာရီအခ်ိန္မွ စၿပီး TNLA တပ္မဟာ(၆) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၅၉၅/၅၇၇)နွင့္ တပ္မေတာ္ခလရ(၅၀၂)တို႔မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည္။
တပ္မေတာ္နဲ႔

TNLA

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းႏွင့္

တို႔သည္

ဇြန္လ

ပတ္သက္၍

၂၃

ရက္ေန႔မွစၿပီး၂၅

အဓိကကေတာ့

ရက္ေန႔

ထိုးစစ္ပါ။

အထိ

သံုးရက္အတြင္း

ထိုးစစ္မ်ားလာေတာ့

တိုက္ပြဲ

တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။

၈

ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

က်ေနာ္တို႔

လႈပ္ရွားတဲ့

နယ္ေျမအတြင္းမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ေတြ ျပဳလုပ္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ေနတဲ့ေနရာနဲ႔
သူတို႔ရွိတဲ့ေနရာနဲ႔

နာရီပိုင္းအတြင္း

သြားလာႏိုင္တဲ့

အေနအထားေတာ့

ရွိတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔

တစ္ဘက္ဘက္က

နည္းနည္း

လႈပ္ရွားလိုက္ရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားတာ"ဟုTNLA မွ ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္ကေျပာၾကားသည္။ (RFA Link) (PSLF/TNLA Link)
(VOA Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္

ဝါက်ဲေမွာ္တြင္

ညေနပိုင္း ၌

ေငြဆင္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး

လုပ္ကြက္၏

လံုၿခံဳေရးတာဝန္က်

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေရမေဆးသမားမ်ား ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေရမေဆး သမားတစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တ စ္ဦး
ဒါဏ္ရာရရွိခဲ႔သ ည္။ အစိုးရႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထိုလုပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး "ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ိဳးမင္းဦး ဦးစီးတဲ့
တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၆ ဦး အဲ့မွာရွိေနပါတယ္၊ မဝင္လာဖို႔တားဆီး တာကို မရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ရဲတပ္သားေက်ာ္ေဆြဦးက သူကိုင္တဲ့ေသနတ္နဲ႔
ေျခာက္ၿပီးပစ္တဲ့အခါ မွာ ေရမေဆးေက်ာက္အဖြဲ႔ေတြထဲက ေဇာ္ေဝဆိုတဲ့သူေသနတ္ထိမွန္သ ြားတာပါ" ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး
ရဲမွဴးႀကီးထြန္းဦး မွေျပာသည္။ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးေသမႈေသခင္းျဖင့္ အမႈဖြင့္ ထားသည္ဟု ရဲမွဴးမွဆိုသည္။ (RFA Link)

သယံဇာတ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္ နမ့္ေတြအုပ္စု လြယ္ျပတ္ေက်းရြာသား (၆)ဦး ႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ (၆)စီးကုိ ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၅၀၄)ႏွင့္ (၅၀၆) အဖြဲ႕မွ
ေပၚတာဆြဲသြားခဲ့ၿပီး

လမ္းတြင္

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ္လည္း

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္

(အဘ)ဦးအုိက္ဟန္

(အမိ)ေဒၚ

တုိက္ပြဲျဖစ္

ပြားရာ

ေအမတ္တုိ႔၏သား

ရြာသား(၆)ဦးအနက္

မုိင္းအုိက္သန္းသည္

HR Violation

(၅)ဦးမွာ

ထြက္ေျပးရန္

ႀကဳိးစားေနစဥ္တြင္ပင္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၅၀၄)ႏွင့္ (၅၀၆)အဖြဲ႕၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု TNLAမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္ ။
(PSLF/TNLA Link)
၂၆

၂၆.၆.၂၀၁၇

ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့

TNLA – TMT တုိက္ပြဲ

သည္။ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊လန္လြယ္ေက်းရြာနွင့္ လြယ္ပန္ေက်းရြာၾကားတြင္ နံနက္ ၈း၅၅ နာရီ အခ်ိန္တြင္ TNLA တပ္ရင္း (၉၈၇)နွင့္ တပ္မေတာ္
ခလရ(၅၀၂)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ႔သ ည္။ ၂၅ရက္ေန႔ မြန္းလႊဲပိုင္း (၁၃း၃၀)တြင္စတင္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္ရြာအနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲသည္
၂၆ရက္ေန႔ နံနက္ (၂း၃၀)အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ေရးတင္းမာလ်က္ရွိသည္။(PSLF/TNLA Link)
နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊

မာန္ဖိုင္ေက်းရြာ နွင့္

နမ့္လင္းေက်းရြာၾကားတြင္လ ည္း

ေန႔လည္(၁၂း၁၀)နာရီမွ

(၁၂း၂၀)နာရီအခ်ိန္ထိ

TNLA

တပ္ရင္း (၅၉၃)နွင့္ RCSS/SSA ေတာင္ပိုင္းတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (PSLF/TNLA Link)

တုိက္ပြဲ

ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိန္းဟြယ္ရြာ မွ တာအိုက္ဒဲ့ ေနအိမ္အား လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ခသ
ဲ့ ျဖင့္ ၂ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သ ည္။ အဆိုပါ
ပစ္ခတ္မႈႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

တပ္မေတာ္ႏွင့္

TNLA

တို႔မွ

တစ္ဦးႏွင့္

တစ္ဦး

TNLA – RCSS

အျပန္အလွန္

စြပ္စြဲလ်က္ရွိသည္။

HR Violation

ထူးျခားခ်က္မွာ

တပ္မေတာ္ဘက္မွ TNLA ကုိသာ စြပ္စြဲျခင္း မဟုတ္ဘဲ KIA/TNLA ဟု ပူးတြဲေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သ ည္။ (PSLA/TNLA Link) (Northern Alliance
– Burma Link) (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ မန္လန္ရြာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA
သည့္

အၾကားျဖစ္ပြားေန

တိုက္ပြဲေၾကာင့္ မန္လန္ေဒသခံရြာသား(၃၀၀)ေလာက္ရြာတြင္းမွာ ပိတ္မိေနၿပီး ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာကာ ရြာဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း

မန္လန္ေက်းရြာ
HR Violation

တြင္ သြားေရာက္ စုေဝးေနၾကရသည္။ အိမ္တစ္အိမ္မွာ စုေနၾကသည့္ ၁၉ နွစႏ
္ ွင့္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ လူငယ္ ၆ ေယာက္ ကိုလည္း
တပ္မေတာ္ဖက္က ျကိုးတုပ္ ဖမ္းဆီးျပီး ဘုန္းျကီးေက်ာင္းကို ေခၚလာခဲ့ရာမွာ တစ္ေယာက္က ရိုက္နွက္ ခံခဲ့ရသည္ဟု ရြာသား တစ္ေယာက္
က ျပန္ေျပာေၾကာင္း မန္လန္ကေန ထြက္ေျပးလာျပီး မန္လြယ္ ရြာက ဘုန္းျကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလံႈေနသည့္ ကိုလွျမင့္က ေျပာသည္။ “အခု
မန္လန္ရြာအေျခအေနက အခုနည္းနည္းေတာ့ဆိုးတယ္ေပါ့ ။ သူတို႔မထင္ထားတဲ့လူေတြ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီး
အစိုးရစစ္ေၾကာင္းကလည္း သူတို႔ဖမ္းထားတယ္ ၅ ေယာက္ေတာ့ရွိၿပီေပါ့ေနာ္ အစကေတာ့ ၆ ေယာက္ေပါ့ေနာ္ ၁ ေယာက္ကိုေတာ့
လႊတ္ၿပီးသြားၿပီ

၊

ေနာက္က်န္တဲ့

၅

ေယာက္ကိုေတာ့

သူတို႔

ဒီအတိုင္းပဲ

ဖမ္းထားတယ္

ေပါ့ေနာ္။

ရြာသူရြာသားေတြကေတာ့

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာပဲ အကုန္လံုးစုၾကတယ္ေပါ့ေနာ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္။ အိမ္တိုင္းစုၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေခၚထားတယ္။
ဘယ္သူမွ ကိုယ့္အိမ္ကိုျပန္လို႔မရဘူးေပါ့ေနာ္။ ကေလးမိဘေတြေရာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြေရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာပဲ။ ဆိုင္ေတြ
လည္း သိမ္းၿပီးေတာ့ သူတို႔ပိတ္ခိုင္း တယ္ ၊ အိမ္တိုင္းကို ေသာ့မပါတဲ့အိမ္က်ေတာ့ ဖ်က္ၿပီးေတာ့ ျပတင္းေပါက္ေတြ လွပ္ၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး
စစ္ေဆးေနတယ္ တအိမ္ၿပီးတအိမ္ေပါ့။” ဟုေဒသခံရြာသား မိုင္အိုက္လွ မွေျပာသည္။ လက္နက္ႀကီးေတြ က်လို႔ မန္လန္ရြာ မွမန္လြယ္ ရြာကို
ေျပးသူ ၃၀ နီးပါး၊ နမ့္လင္ ရြာကို ေျပးသူ ၅၀ နီးပါးႏွင့္ တျခားရြာ ဖက္ကို ေျပးသူ စုစုေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ရွိတယ္လို႔ သိရသည္္။ ပေလာင္
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ TNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီဆုိလ်င္ တပ္မေတာ္က ရြာထဲသို ႔ ဝင္ျပီး ရွာေဖြတာမ်ိုး
မၾကာခဏ လုပ္ေလ့ ရွိျပီး ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနရသည္ဟု တအာင္း ပေလာင္ အမ်ိုးသား ပါတီမွ ေျပာသည္။။
ရြာထဲသို႔ တပ္မေတာ္သာားမ်ား ဝင္လာလွ်င္ အရပ္သားမ်ား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ၾ ကရသည့္ ကိစၥအား မည္သူကမွ် အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ဟု
တအာင္းပေလာင္ အမ်ိုးသား ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က ေျပာသည္ ။ ယခုလို ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးအား ေျဖရွင္း ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဗ်ူဟာမႉး၊
တပ္ရင္မႉးတို႔ထံ တင္ျပျပီး ဘာမွ လုပ္မေပးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပတာမ်ိုးပဲ လုပ္နိုငမ
္ ည္ဟု အဆိုပါ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မွ ေျပာသည္။
သို႔ေပမယ့္လ ည္း တကယ္တန္းမွာ ထိေရာက္မႈ ရွိဖုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္နိုငဘ
္ ူးဟု ဆုိသည္။ (VOA Link) (BBC Link)
DVB

သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္

ဧရာ၀တီ္သ တင္းဌာနမွ

သတင္းေထာက္တဦးအား

တေအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔

TNLA

ႏွင့္

ဆက္သြယ္ခဲ့သည္ဟုဆိုျပီး ဖမ္းဆီးလိုက္သ ည့အ
္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္္။ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊
ဘုရားႀကီးေက်းရြာအနီးနမ့္ဆ န္ဘက္မွ သီေပါဘက္ကို ေမာင္းႏွင္လာသည့္ မသကၤာဖြယ္ လိုင္စင္မဲ့ ကားႏွစ္စီးကို ရပ္တန္႔စစ္ေဆးသည့္အ ခါ
DVB

သတင္းဌာနမွ

အႀကီးတန္း

သတင္းေထာက္

ဦးေအးနိုင္ႏွင့္

ဦးျပည့္ဘုန္းနိုင္၊

ဧရာဝတီသ တင္းဌာနမွ

ဦးသိန္းေဇာ္တို႔အပါအဝင္ အမ်ိဳးသား ၇ ဦးကို ေတြ႕ရွိၿပီး၊သူတို႔မွ TNLA အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သ ည္ဟု
ဥပေဒႏွင့္အညီ

အေရးယူဖို႔

လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းကို

လႊဲေျပာင္းထားေၾကာင္း

ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သတင္းေထာက္

စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရသျဖင့္

ဧရာဝတီႏွင့္

DVBသတင္းဌာန

တာဝန္ရိွသူတို႔ကမူ ၎တို႔၏ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ အဆိုပါ ေဒသအတြင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး
အလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္း ဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္း အနားသို႔ သတင္းယူရန္ သြားေရာက္ၾကျခင္းသာျဖစ္သ ည္ဟု ေျပာဆိုထား
သည္။ “သတင္းေထာက္က သတင္းေထာက္အလုပ္ သြားလုပ္တာဗ်။ သြားတာက TNLA က ဖိတ္တာ။ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔

၁၇/၁
သတင္းသမားမ်ား

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
သတင္းလာယူဖို႔ပါ။ သူပုန္နယ္ေျမသြားတယ္ဆိုတာက ဒီအဖြဲ႕က ၂၁ ပင္လံုေတာင္ လာတက္တဲ့အဖြဲ႔ပဲေလဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္ အခုမွ
သူပုန္ဆက္သြယ္မႈျဖစ္ရတာလဲ ”ဟု DVB သတင္းဌာန၏ ျမန္မာျပည္ဗ်ဴရို အႀကီးအကဲ ဦးတိုးေဇာ္လတ္မွ ေျပာသည္။ (BBC Link)
(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) (Frontier Link) (RFA Link) (VOA Link) (DVB Link) (Irrawaddy Link)
ထိုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၂၀ မွစ၍က်င္းပခဲ့သ ည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ ဒုုတိယအႀကိမ္
ညီလာခံတြင္ဥကၠဌ အျဖစ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP မွ ႏိုင္ဟံသာ၊ ဒုုဥကၠဌ အျဖစ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ ANC မွ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္၊

UNFC ညီလာခံ

အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး အျဖစ္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ ခူးဦးရယ္၊ တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁ အျဖစ္
ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစအြန္ ၊ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၂ အျဖစ္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး
LDU

မွ

ဗိုလ္မွဴးႀကီး

ေဆာ္လ မြန္

တို႕ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္

။ဗဟိုအလုုပ္အမွဳေဆာင္

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျဖစ္

ဗိုလ္ခ်ဴပ္

ဘီထူး၊

ႏိုင္ေအာင္မေငး၊ ဦးထြန္းေဇာ္ ႏွင့္ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။“ည ၁၀ နာရီခြဲမွာ ညီလာခံၿပီးသြားတယ္၊ ဆက္ၿပီးေတာ့
မူလအစီအစဥ္တိုင္းပဲ (ဇြန္ ၂၇) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ၊ နိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ Coordinating Meeting ၃ ရက္ ဆက္လုပ္သြား
မယ္” ဟု ညီလာခံတက္ေရာက္ေနသူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာနိုင္ေရႊသိန္းက ေျပာသည္။ (NMG Link) (MON News
Link)
၂၇

၂၇.၆.၂၀၁၇

ဇြန္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔

TNLA – TMT တုိက္ပြဲ

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္လင္းေက်းရြာ နွင့္ လုံေတာက္ေက်းရြာ လမ္းခြဲၾကားတြင္ နံနက္(၁၀း၅၀)နာရီမွ (၁၁း၃၀)နာရီ
အခ်ိန္ထိ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၉၁၉) နွင့္ တပ္မေတာ္ စကခ ၁ လက္ေအာက္ခံ ၅၀၁/၅၀၃
တို႔တစ္ၾကိမ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းဝီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊မန္စံေက်းရြာ ႏွင့္ေငါ့ခည့္ေက်းရြာတြငလ
္ ည္း နံနက္(၁၀း၅၀)နာရီအခ်ိန္တြင္
TNLA တပ္ရင္း (၆၈၃) နွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မ(၈၈)တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ (PSLF/TNLA Link) (Northern Alliance – Burma Link)
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မန္လန္းေက်းရြာ မွ ေဒသခံ ၂၀၀ ခန႔္သည္ တပ္မေတာ္မွ TNLA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသ ည္ဟု

မန္လန္ေက်းရြာ

ဆိုကာ စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီးမွုမ်ားေၾကာင့္ လားရွိုးၿမိဳ႕ေပၚသို႔ လာေရာက္ခိုလွုံ ေနရ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။မန္လ န္းရြာသားတဦးမွ “သူတို႔

HR Violation

ဖမ္းဆီးေခၚသြားတဲ့အထဲမွာ စိတ္သိပ္မႏွံ့တဲ့ သူေတြလည္းပါတယ္၊ ေကာင္း တဲ့လူက ၆ ေယာက္ေလာက္ ပါတယ္၊ အခု ေသသြားတာက
က်ေနာ့္မိန္းမရဲ့ အစ္ကိုပါ”ဟု ေျပာသည္။ (Irrawaddy Link)
ဇြန္လ

၂၈ရက္ေန႔

မနက္ပိုင္းတြင္

မန္လန္ေက်းရြာရွိ

ရြာသား(၈)ဦးအား

ဖမ္းဆီးကာ

စစ္တပ္မွ

အသင့္ယူ

ေဆာင္လာသည့္

TNLA ယူနီးေဖာင္မ်ား ဝတ္ေစၿပီး အရပ္သား (၈)ဦးတို႔အား TNLA တပ္ဖြဲ႔ဝင္ဟု ဝန္ခံေစၿပီး နမ့္ဆန္ရွိ တပ္စခန္း သို႔ ေခၚေဆာင္သြားကာ

မန္လန္ေက်းရြာ
HR Violation

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ညွင္းပန္းထားသည္ ဟု TNLA မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (PSLF/TNLA Link)
ဒီမိုကရက္တ စ္ျမန္မာ့အသံ (DVB) ႏွင့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္အပါအဝင္ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးအဖမ္းခံရသည့္ကိစၥႏွင့္

၁၇/၁

ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕ထံ အိတ္ဖြ င့္စာေပးပို႔ေတာင္း ဆိုမည္ဟု

သတင္းသမားမ်ား

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔ေတာင္းဆိုမည့္ကစ
ိ ၥကို ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္က ြန္ယက္
(MJN)မွ

ဦး ေဇယ်ာလိႈင္က

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သ ည္။

တင္ျပခဲ့ၿပီး

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္

“သမၼတေနာက္ၿပီးေတာ့၊

ျပဳလုပ္သည့္

ညီလာခံ

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္

ဒုတိယ ေန႔

ဇြန္

၂၇ရက္မွာ

စာပို႔ၿပီးေတာင္းဆိုမယ္"

ဟု

ဦးေဇယ်ာလိႈင္ကေျပာဆို ခသ
ဲ့ ည္။ (Mizzama Link) (MMSTD Link)
အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးထားသည့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA နယ္ေျမတြင္ သြားေရာက္ သတင္းယူ

၁၇/၁

သည့္ ဧရာဝတီ ႏွင့္ DVB သတင္းေထာက္မ်ား ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ဖမ္းခံရမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ၿပီး အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ Generation Wave၊

သတင္းသမားမ်ား

(TNLA)၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕(AI)၊ပဥၥမအႀကိမ္ တိုင္းရင္း မီဒီယာညီလာခံ၊အေမရိက န္သံရုံး စသည့္ အဖြဲ႕စည္း
အသီးသီးမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ (Mizzama Link) (Irrawaddy Link) (PSLF/TNLA Link) (VOA Link)
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)ႏွင့္ ဆက္သြယ္သ ည္ ဆိုကာ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ DVB

၁၇/၁

သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးတို႔ကို တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လား႐ိႈးရဲစခန္းသို႔

သတင္းသမားမ်ား

လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံကာ
ျပန္ခဲ့ေသာ္လ ည္း

လိုအပ္သည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက

သတင္းထုတ္

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ညေနအထိ လား႐ိႈးရဲစခန္းသို႔ မေရာက္ရွိေသးဘဲ အဆက္အသြယ္မရရွိေသးေၾကာင္း သက္ ဆုိင္ရာ

သတင္းဌာနမ်ားမွ ေျပာ ၾကားသည္။“မေန႔က သူတို႔က လာ႐ိႈးရဲစခန္းကို ေရာက္ျပီလို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စံုစမ္းတဲ့
အခါၾကေတာ့ လား႐ိႈးစခန္းက မသိဘူးလို႔ေျပာ တယ္။ အဲ့ေတာ့ အေနအထားက ေလာေလာဆယ္ ဘယ္ေရာက္လို႔ ေရာက္မွန္းကို မသိဘူး
ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ ဦးေက်ာ္ျဖိဳးသားကေျပာၾကားသည္။တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သတင္းေထာက္မ်ား

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇
ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရေသးတဲ့အေပၚ မိသားစုဝင္ေတြက စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနသည္။ (7Day Link) (BBC Link) (DVB Link) (The Ladies
Link) (Irrawaddy Link)
ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ

UNFC ညီလာခံ

ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္

မီဒီယာသပိတ္ေမွာက္

ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္

သတင္းေထာက္မ်ားမွ

သတင္းမယူဘဲ

သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ

သပိတ္ေမွာက္ခဲ့မႈႏွင့္

ပတ္သက္၍ UNFC မွ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လ ည္ ရွင္းလင္း ခဲ့သ ည္။“သတင္းမီဒီယာလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ညီအကို ေမာင္ႏွမေတြကို
ေမတၱာရပ္ခံလိုတာကေတာ့ ျပည္သူလူထုကို သတင္းေပးတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ အတိမ္းအေစာင္း အထင္အျမင္ တမ်ိဳးတစ္ဖုံ ျဖစ္မသြားရ
ေလေအာင္ ဆင္ျခင္ေပးနိုင္ဖို႔ အနည္းငယ္ တင္းၾကပ္မွုေတြ လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လုံး၀ သတင္းမေပးဘူး ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး
မဟုတ္ပါဘူး” ဟုUNFC အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ခူဦးရယ္မွ ေျပာသည္။UNFC အေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို သိရွိသ ြားၿပီး ေျပေျပလည္လ ည္
တုန႔္ျပန္ေျဖရွင္းလာမွု အေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ခ်င္းမိုင္ အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ဦးေအာင္မိုးျမင့္ မွေျပာသည္။ ဦးေအာင္မိုးျမင့္ မွ “သူတို႔
(UNFC) ဒီေန႔ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျပန္ေျဖရွင္းေပးတာလည္း ေကာင္း ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မီဒီယာ ေတြကို မီဒီယာလိုျမင္ၿပီး
တဖက္နဲ႔တဖက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားဆက္ဆံေပးဖို႔လိုတာပါပဲ ” ဟု ဆိုသည္။ (Irrawaddy Link)
အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ UNFC ႏွင့္ NCA ေရးထိုး ထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ မဟာမိတ္

EAOs Meeting

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဇြန္လ ၂၇ ရက္က ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္။ ေဆြး ေႏြးပြဲသို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္
ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO)တို႔ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ NCA လက္ မွတ္ထုိးအဖြဲ႕မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ား (UNFC အဖြဲ႕မ်ားသည္ NCA ထိုး
ႏုိင္ေရး အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေန)ႏွင့္ NCA မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး မည္ဆိုသည့္ ေျမာက္ပိုင္း လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဟူ၍ အုပ္စု
သံုးခုကြဲေနသည္။‘‘သံုးအုပ္စုဆိုဦးေတာ့

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရည္မွန္း ခ်က္က

အတူတူ

ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့

ေျမျပင္

အေျခအေနအရ

အဖြဲ႕အစည္းသံုးဖြဲ႕ ျဖစ္ေနဦး ေတာ့ အခု ေျပာသြားသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္
ေရးပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဟာ အားလံုးက စည္း စည္းလံုးလံုး နဲ႔ တစ္ေသြးတစ္သံျဖစ္ဖို႔ အင္မ
တန္မွ လုိအပ္ပါတယ္ ’’ဟု ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လမွ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (7 Day Link)
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသံအ မတ္ႀကီး H.E. Mr. Christian-Ludwig Weber-Lortsch ဦး ေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္

ရး

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္

ကုိသာေဆာင္ရြက္

ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌

ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေတြ႕ဆံုခသ
ဲ့ ည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း

ေတြ႔ဆုံရာတြင္

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး

တပ္မေတာ္မွအေကာင္းဆုံးႏွင့္

ျပႆနာအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆုိမႈမ်ား
ရွိျခင္း

ေၾကာင့္

အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္

အေပၚႏုိင္ငံတကာမွအထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားရွိေၾကာင္းျဖင့္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
၂၈။

၂၈.၆.၂၀၁၇

ဒီဗြီဘီ သတင္း ဌာနမွ သတင္းေထာက္ ဦးေအးနိုင္ႏွင့္ကိုဘုန္းျပည့္ေအာင္ ၊ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ဦးသိန္းေဇာ္ တို႔ကို

၁၇/၁

သီေပါ ရဲစခန္းတြင္ မတရား အသင္း ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) ႏွင့္ အမွု ဖြင့္ထားေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ

သတင္းသမားမ်ား

အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္ၿပီး၊ မတရားအသင္း ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရပါက ၎တို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ က်ခံနိုင္သည္ဟု
ဆိုသည္။ " ခမရ ၅၀၃ က ဗိုလ္ႀကီးသက္ႏိုင္ဦးပါဗ်။ သူကေန တရားလိုလုပ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ မတရားအသင္း ၁၇ (၁) နဲ႔ အေရးယူထား
ပါတယ္ဗ်။ အားလံုး ၆ ေယာက္လံုး ပါဗ်။ က်ေနာ္တို႔ဆီ ၁၂ ခြဲမွာ ေရာက္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ေရာက္ၿပီး ေတာ့ေရာက္ေရာက္ျခင္း ပဲ က်ေနာ္တို႔
အမွဳဖြင့္ပါတယ္။ ရမန္ယူပါတယ္ခင္ဗ်"သီေပါၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေန႔လည္မွာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လာေရာက္အမွဳဖြင့္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သီေပါၿမိဳ႕
မရဲစခန္းက ဒုၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊ ဒုရဲမွဴးျမင့္ေက်ာ္ ကေျပာၾကားသည္။ NLD ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ မွ အခုလို လက္နက္ကိုင္
နယ္ေၿမ ေတြကို သြားတာဟာ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မွု ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ မွန္တယ္လို႔ Central News Bureau သတင္း ဌာန ကို
ေျပာဆိုလိုက္သည္။သတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ / CPJ မွအာရွအစီအစဥ္ညႇိႏွိူင္း ေရးမွူး စတီဗင္ဘတ္တလာမွ
“ေခတ္မမီေတာ့ေသာ

မတရားသင္းဥပေဒနဲ႔

သတင္းသမားမ်ားကို

ေထာင္ခ်ရန္

အသုံးျပဳေနတာက

ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုက ေရစီကို

သိကၡာကင္းမဲ့ေစပါတယ္။ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ သတင္းသမားေတြကို ခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးၿပီး ၎တို႔ရဲ့လုပ္ငန္း မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္
ျပဳသင့္တယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတင္းသမား ၃ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး သီေပါ အက်ဥ္းေထာင္၌ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ သီေပါတရားရံုး၌ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DVB သတင္းဌာန ျမန္မာပိုင္း၏

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Bureau Chief

ဦးတိုးေဇာ္လတ္က ေျပာသည္။ (Froniter Link) (BBC Link) (RFA Link) (VOA Link) (Irrawaddy Link) (Mizzama Link)
ဖမ္းဆီးခံ

သတင္းသမား

၃

ဦး

အျမန္ဆုံး

လႊတ္ေပးေရး

ျမန္မာနိုင္ငံ

စာေရးဆရာမ်ား

သမဂၢ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ / CPJ စသည့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (Irrawaddy Link)

၊

သတင္းသမားမ်ား

၁၇/၁
သတင္းသမားမ်ား

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြ(ဲ ၂)၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၇

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၈ ဖြ႔ဲ မွ

PPST Meeting

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST)၏ မ်က္ႏွာစံုညီအ စည္းအေဝး ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ
၂၈ ရက္မွာ စတင္က်င္းပေနသည္။ “မူဝါဒေရးရာေတြကုိ ေက်ေက်လည္လည္ျဖစ္ေရး ဒီ ၈ ဖြဲ႔ၾကားမွာ အျမင့္ဆံုး ညီညြတ္ေရးကုိ
ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မွာ အားသာခ်က္ေတြကုိ ယူ၊ အားနည္ခ်က္ ဖယ္ၿပီးေတာ့

ႏုိင္ငံေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေနရာမွ

ဦးေဆာင္မႈအပုိင္းကုိ ဆက္လက္ ရယူႏုိင္ဖုိ႔ ဒါကုိ မဟာဗ်ဴဟာခ်တဲ့ ေဆြး ေႏြးပြဲေပါ့ဗ်ာ”ဟုအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေနသူ PNLO မွ
ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ ၂၈ ရက္မွ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ထိ ေလးရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သ ည္။
(Mizzama Link) (MOI Link)
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္တ ည္ေဆာက္ေနသည့္ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ပီျပင္ေရး၊ သတင္းလြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္

ေၾကညာခ်က္ -

ရွိေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ရပ္တ ည္ေရးတို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲသြားရန္ ပဥၥမ အႀကိမ္

တုိင္းရင္းသားမီဒီယာ

ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံက ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (Mon News Link)

ညီလာခံ

တပ္မေတာ္ႏွင့္

TNLA

တပ္ဖြဲ႔ေတြ

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

နမ့္ဆန္ျမိဳ႔နယ္အတြင္းမွ

မန္လန္း

ရြာ

သား(၃၀၀)ေက်ာ္ကိုTNLA အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္မွဳရွိမရွိ တပ္မေတာ္မွ (၅)ရက္အၾကာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ထိန္းသိမ္း စီစစ္အျပီးတြင္
ရြာသားမ်ားသည္ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂၇ႏွင့္ ၂၈ရက္မ်ားတြင္ နမ့္ဆန္ျမိဳ ႕နယ္ ႏွင့္လားရွိဳးျမိဳ႕မ်ားသုိ႔ စစ္ေဘးတိမ္း ေရွာ င္ခၾဲ့ ကသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ရြာသားတခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီး ထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံရြာသားမ်ားမွေျပာသည္။ “မန္လန္းရြာ မွာေတာ့
ဘယ္သူမွလည္းမေနရဲေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္ မေန႔ကပဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထြက္သြားတယ္။ ေတာ္ေတာ္အေျခအေနမေကာင္းဘူး၊ တရြာလံုး
လည္း

အကုန္ေၾကာက္ၾကတယ္။

ဒီေန႔ေတာ့

အဘိုးအဘြားေတြလည္း

အကုန္လံုးထြက္သြားတယ္လို႔

ၾကားတယ္။

ရြာမွာ

ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က်န္သလဲဆိုတာကေတာ့ အတိအက်မရေသးဘူးေပါ့ေနာ္ လားရိုးဘက္ကို ထြက္ေျပးၾကတယ္။” မန္လန္းေက်းရြာသား
တဦးျဖစ္သည့္ တာ့အိုက္လွမွ ေျပာသည္။ " မန္လန္းေက်းရြာက ေျပးလာတာ၊ ဒီမွာ နမ့္ဆန္ေက်ာင္းရယ္၊ သာသနာ့ ၂၅၀၀ ေက်ာင္းရယ္၊
နမ့္ဆန္ေက်ာင္း မွာက်ေတာ့ ၈၈ ေယာက္ရွိတ ယ္၊ သာသနာ့ ၂၅၀၀ ေက်ာင္းမွာက်ေတာ့ ၅၉ ဦးရွိတယ္ရွင့္"ထြက္ေျပးလာသူေတြကို
လားရွိဳးၿမိဳ႕ေပၚမွနမ့္ဆန္ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ သာသနာ့ ၂၅၀၀ ေက်ာင္းတိုက္ေတြ မွာ ေနရာခ်ေပးထားတယ္လို႔ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ မွ
ေလြးပိုးကေမဲ;ၿခိဴ၀္း က ေျပာသည္။(VOA Link)(RFA Link)

မန္လန္ေက်းရြာ
HR Violation

